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De Volksunie in de regering
Na een half jaar is het praktisch
onmogelijk, reeds een bilan o p
te maken van de Volksunie-aanwezigheid in de regering. De eerste helft van dit half jaar werd in
beslag genomen door de installatie : het vormen der kabinetten,
het afbakenen der bevoegdheden. Alhoewel de Volksunie
over geen traditie beschikte,
blijkt dat er ter zake goed is
g e w e r k t : onze kabinetten zijn
vlug uitgegroeid t o t werk- en
denkcentra die op volle toeren
draaien.
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid zijn gespecializeerde departementen. Z e behandelen materies die weinig t o t
de verbeelding van de gewone
man spreken, maar die aandachtig gevolgd worden door zeer
deskundige
geïnteresseerden
uit de akademische wereld en
het zakenleven. In de gespecializeerde pers en de betrokken
middens beschikken onze ministers De Bruyne en Van de Kerckhove over de soliede reputatie

van vakkennis, ernst en bekwaamheid.
O p ons Brussels staatssekretariaat heeft Vic Anciaux zich omringd met het kruim van egg
heads en socio-kulturele werkers uit het Vlaams-Brussels gemeenschapsleven. Het gonst er
van denkbeelden en aktiviteiten,
die hun weg naar het grote
publiek beginnen te vinden via
regeringsteksten en verwezenlijkingen.
Intussen is het wel reeds mogelijk, een globale appreciatie uit
te spreken over de Volksunieaanwezigheid in de regering.
Daarbij dient nuchter vastgesteld dat w i j in de regeringsploeg slechts over drie titularissen beschikken. Voor zo'n beperkte groep is het lastig o m
een stempel te slaan op ieder
onderdeel van het regeringswerk. Konkreet betekent dit, dat
wij niet kunnen doorwegen op
iedere beslissing en dat w i j
voortdurend moeten afwegen, of
het algemeen beleid en de eigen-

lijke opzet kaderen met onze
opvattingen en met het Vlaams
belang.
Zonder te kunnen spreken van
oen bilan, kan reeds nu vastgesteld worden dat de Volksunieaanwezigheid in de regering o p
belangrijke punten essentieel i s
geweest en dat ze mede gezorgd heeft voor een algemene
klimaatsverandering.
Het Vlaams onderwijs te Brussel werkt, door de bestendiging
van de normen en door tal van
andere maatregelen, efficiënter
en in een serener sfeer dan o o i t
Het wetsontwerp op de Europese verkiezingen, dat ons een
regeling brengt waarop geen enkele Vlaming een jaar geleden
durfde hopen, draagt in zijn wezenlijke punten de Volksuniestempel. Het verzet tegen de
Waalse kompensatie-eisen rond
Zeebrugge werd in de regering
aangevoerd door onze ministers. Zonder hun aanwezigheid
zouden de overige Vlaamse ex-

cellenties waarschijnlijk door de
knieën gegaan zijn.
Zelfs met een beperkte ministeriële aanwezigheid kan men doorwegen o p belangrijke besiissinyen en op het algemeen beleid.
Men moet daarbij, loyaal in andere zaken, zélf uitmaken welke
zaken van essentieel belang zijn
om er het volle gewicht van de
aanwezigheid tegenaan te gooien. Dat een regering voor het
eerst konkrete
belangstelling
toont
voor
bijvoorbeeld de
Vlaamse textiel of het probleem
van onze dijken, zijn tastbare
aanwijzingen.
Inmiddels echter is onze deelneming gemotiveerd door één enkel beslissend p u n t : de hervorming van de Staat Het is op dit
punt dat de Volksunie uiteindelijk zal moeten worden beoordeeld. In de eerste dagen van
1978 komen de besprekingen in
de beslissende faze. We ontveinzen ons n i e t dat het een lastige
faze zal zijn. Vele moeilijkheden
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en tere punten zijn naar deze
ultieme faze verschoven. Alhoewel het algemeen gespreksklimaat o p Stuyvenberg t o t nog
toe vrij goed was, tekende er
zich in december oen verstrakking af.
De aanwezigheid van de Volksunie in de eindronde is een waarborg. O p de Kaderdag van de
partij te Gent op 22 oktober
heeft voorzitter Schiltz nadrukkelijk herhaald dat het alles of
niets moet zijn. Ofwel biedt het
Egmontpakt een eerlijke en o n verminderde kans om de Vlaamse Staat te verwezenlijken. Ofwel wordt dat niet het geval. En
dan zal de Volksunie zich niet
vastklampen aan de m a c h t
Onze
onderhandelaars
gaan
naar de ultieme faze met de mentale gesteldheid en het uitdrukkelijk mandaat, het volle politieke gewicht van de Volksunie in
de weegschaal te gooien.
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NOORD-ZUID
Met alle waardering voor de poging
om de noord-zuidverbinding langs de
TV te institutionalizeren
Toch moet het mij van het hart dat de
Europese knsten-demokraten hun verkiezingscampagne goed voorbereiden
Wat vroeger met Joop den Uyl met
kon, kan nu wel met Van A g t
eigenaardig i
Ik dacht dat mijn TV-toestel in brand
stond, het was echter wierook die beide kristelijke politici mekaar kwistig
toegooiden
J V , Zaventem

wel overhouden omwille van de folklore O
Als het anti-Egmontkomitee een pasklaar, onverbiddelijk en kompromisloos voorstel dat bovendien het akkoord knjgt van Walen en Brusselaars (Franstaligen wel te verstaan)
kan uitwerken dan heeft het spreekrecht Maar hierover heb in nog mets
vernomen
Het anti-Egmontkomitee beweert te
weten hoe het niet moet, wanneer
zegt het dan hoe het wel m o e t ' Maar
mets doen en afbreken is makkelijker
Zonder de realizatie van het Egmontakkoord worden de randgemeenten
in ieder geval verfranst Met het
Egmontakkoord bestaat er een gewettigde kans om de verfransing te stoppen
P T , Kortrijk

GEEN VAARWEL

KWALIJKE PRAKTIJKEN

Graag zou ik de h C W uit Sint-Pieters-Leeuw van antwoord dienen Ik
blijf er bij dat Lode Claes met eerlijk is
wanneer hij zijn mandaat van senator,
hem door VÜ-kiezers bezorgd, blijft
behouden
W a t nu het antwoord van C W betreft vind ik het spijtig dat hij zijn
<• WIJ "-abonnement opzegt Hij zou
toch moeten weten, dat alles wat zich
in en rond Brussel afspeelt te wijten is
aan de CVP, BSP en P V V die tientallen jaren een toestand hebben laten
verrotten tot wat hij nu is En het gaat
maar door
Zie maar het voorval in Beersel (toch
niet zo ver van Sint-Pieters-Leeuw,
dacht ik) waar een anti-Egmontburgemeester de lakens uitdeelt Of is dat
nu ineens niet belangrijk m e e r '
Mijn vertrouwen naar mensen die er
echt iets willen aan doen
Neem nu Vic Anciaux, op wiens werk
alle Vlaamse ogen gericht zijn Hij
levert toch goed werk voor de Vlamingen in en buiten Brussel Voor allen
een strijdvaardig en suksesvol 1978 >
H V , Kortrijk-Kuurne

Het IS de C V P haar goed recht overal
in Vlaanderen afdelingen op te richten W I J zouden haar toch willen aanraden niet zo schijnheilig te werk te
gaan

EIGENAARS
Wij wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058/
51 1889

Ons kwamen een aantal voorbeelden
aan de oren van praktiiken die zii
daarvoor aanwendt
Drie voorbeeldjes
In een gemeente w o r d t een toneelavond opgericht Mensen worden aangesproken en ingeschakeld in de repetities
Een paar weken voor de opvoering
verschijnt een CVP-blad in alle bussen van die gemeente Daarin de
namen van het nieuwe CVP-bestuur
Onze mets vermoedende toneelspelers vinden zichzelf terug als CVP-bestuursleden
In een andere gemeente gebeurt ongeveer hetzelfde langs de kultuurraad
In een derde gemeente w o r d e n door
afgevaardigden van een CVP-mimster «neutrale» maar sociaal-aktieve
mensen bezocht, hen w o r d t de hemel op aarde voorgeschoteld als ze
met een CVP-afdeling willen beginnen
Z o zie je maar weer hoe belangrijk
mensen voor de C V P zijn
Naam en adres
bij de redaktie bekend

GEEN VAARWEL
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GEEN VAARWEL
Reeds 55 jaar w o o n ik als Vlaams-nationalist te Brussel Ik weet dus wat
het IS en misschien beter dan lezer
C W uit Sint-Pieters-Leeuw
Omdat ik als gehandicapte, meer dan
wie ook vrees moest hebben om mij
openlijk tot de V U te bekennen werd
ik nooit VU-lid
Juist omdat ik zie dat de welgedane
Vlamingen, waaronder velen met het
etiket « RK », die alles m de macht hielden en nog houden ons werkonbekwamen en gehandicapten net genoeg geven om met te kreperen en te
weinig om echt arm te zijn, heb ik nu,
alles of mets, toch om mijn eerste V U aansluiting verzocht Mijn enige kans
om echt tot het Vlaamse voll^ te behoren hier in Brussel
Voor mij geen vaarwel dus i
PVC,

Sint-Pieters-Woluwe

Voor wie zoekt

ÏQII

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Steunabonn
Losse nummers

In tegenstelling tot C W uit St-PietersLeeuw hernieuw ik vandaag van uit
het verre Vlaanderen mijn abonnement op W I J I CMaar ook 't Pallieterke
blijf ik trouw I)
Als C W meent door de V U in de rug
te schieten de zaak Brussel en rand
te kunnen oplossen dan is hij naïef
Het IS aan de Vlaming in en rond
Brussel Vlaming te blijven en door
het Egmont-akkoord knjgen zij daartoe een nog nooit verworven kans In
die optiek is het inschrijvingsrecht een
lachertje Of zijn sommige Vlaamse
Brusselaars tegen het Egmontakkoord uit o n m a c h t ' Vijftig jaar geleden was het in Kortrijk allemaal Frans
wat de klok sloeg
Mijn vader
(° 1904) kreeg hier in het kollege te
Kortrijk Nederlands in het Frans gedoceerd I De resterende franskiljons te
Kortrijk verliezen nog dagelijks van
hun pluimen (De laatste 10 willen wij

—
Boekhouder-sekretaresse
uit Puurs, zoekt aangepaste betrekking in de omgeving Antwerpen St-Niklaas of Mechelen
— Verkoop- en fakturattespecialist uit Klein-Brabant, perfekt
viertalig, meer dan twaalf jaar
ervanng, zoekt dringend een betrekking in de verkoop-merchandising-sektor, in de omgeving van Antwerpen, St-Niklaas,
Mechelen of Brussel
— Man uit Mechelen zoekt een
betrekking als chauffeur of voor
administratief werk
— Jongedame uit Mechelen, diploma lagere humaniora en nadien specializatie in verkoop,
zoekt aangepaste betrekking in
Mechelen of omgeving
— Jongeman uit Baal, automecamcien zoekt betrekking in de
omgeving van Mechelen en
Heist-op-den-Berg
— Jongedame uit ManekerkeBornem met diploma van hoger
middelbaar, moderne humaniora, ekonomische nchting, zoekt
aangepaste betrekking in de omgeving Antwerpen, St-Niklaas,
Mechelen
— Jongedame uit Heist-op-denBerg afgestudeerd als kinder-

verzorgster, zoekt betrekking in
deze richting, in het Heistse en
omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 StKatelijne-Waver, of telefonisch
op het nummer 015/21 79 00
N137
Reiziger gevraagd voor streek
van Aarschot en omgeving In
bezit van eigen wagen, goed
voorkomen
Krijgt
bestaande
klienteel Kontakt via Andre De
Samblanx, schepen Aarschot,
Franse Liniestraat 3, 3240 Langdorp Tel 016/56 8437
NI38

GROOT-GENT
— Technisch ingenieur elektronica zoekt passende betrekking
19 j kinderverzorgster zoekt betrekking Voor inlichtingen zich
wenden senator O Van Ooteghem, Rodekruisstraat 7, 9219
Gentbrugge, tel
091/307287
PLAATSAANBIEDING
Daktylo, part-time, NI, Fr, not D ,
Antwerpse Tel Vital Peeters
031/214624
N-139

Brussel,5 januari 1978
Waarde lezer(es),
Kerstmis en Nieuwjaar zijn weer
voorbij, de feestsfeer trekt langzaam weg, er wordt nog wat nagekaart, na-geborreld, maar het
werk blijft niet wachten en zo is
iedereen weer aan het dagelijks
werk, wij van WIJ uiteraard aan
het dageli>jks vlaams-nationaal
werk..
Aan de feestelijke tijd herinnert ons echter de stapel wenskaarten die wij zowel van ministers als van eenvoudige mensen
ontvingen.Door het grote aantal
is het ons niet mogelijk daarop
rechtstreeks te antwoorden.
Wat is er trouwens meer aangewezen, onze vrienden via WIJ te
danken voor hun wensen en hun
wederkerig het allerbeste voor
1978 te wensen, echt en gemeend.
Er zijn overigens bij die wenskaarten echte juweeltjes van
tekening of foto (er zijn er
zelfs bij die als een ets aandoen) van kleur en lay-out,
kortom dingen om te bewaren.Het
verzamelen van wenskaarten is
trouwens een hobby geworden.
We weten nu wie onze beste
vrienden zijn, terwijl we ook
even de bedenking maken, dat
sommige wenskaarten als een
nieuw status-simbool aandoen.
Wij zeggen maar : voor ons
zijn alle wensen broederlijk
en zusterlijk gelijk.
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MILIEUPROTEST HEEFT DAN TOCH SUKSES
HERENT. — In het Leuvense werd vorige maandag, 2 januari, een bedrijf gesloten door burgemeester Smout van Herent. Een ongewone gelegenheid; alleszins. Het bedrijf
'Société
Anonyme Coral Métalgenoot In de voorbije
jaren een alsmaar toenemende slechte faam. De drie smeltovens van dit herwinningsbedrijf zorgden immers voor een
afschuwwekkende milieubezoedeling. De gemeente Herent
werd er door op stelten gezet... Maar, de CVP- en BSPministers van Tewerkstelling en Arbeid en van Volksgezondheid, meenden desondanks tot vorige maandag geen
goede redenen te vinden om de direktie van Coral Métal
op een voelbare wijze voor haar verantwoordelijkheid te
stellen.
Kamerlid Willy Kuijpers heeft, met de plaatselijke VU-afdeling, evenwel onophoudend geprotesteerd tegen de milieuhinder waarvoor de beheerders van de « Société
Mexicaine
d'lnvestissements
- verantwoordelijk zijn.
In antwoord op een interpellatie van kamerlid Wiliy Kuijpers, donderdag 22 december, antwoordde minister van
Volksgezondheid Luk D'Hoore eindelijk: "Ik ben van oordeel dat dit bedrijf zou moeten gesloten
worden.»
Het schepenkollege van Herent kon dan ook moeilijk
anders dan op 2 januari jl. de zegels te leggen op de toegangspoorten van « Coral-Métal » in Herent.
Hel dossier Coral-Métal ligt reeds zeer lang op ministeriële tafels. Maar de CVP-PSC en BSP-PSB-regeerders vonden tot nog toe niet de tijd (of de moed ?) om de milieuhinder in Herent de pas af te snijden, en de Coral-direktie met
de vinger te wijzen.

drang mocht gebracht worden.
De patroons van deze «société
anonyme» wierpen zich plots op
als woordvoerders van de werknemers. ..!
Uiteindelijk werden de drogredenen van de « Coral-Métal «-direktie in Herent ook door de verantwoordelijke ministers niet meer
ernstig beoordeeld.
Na de zoveelste interpellatie in
het parlement van kamerlid Willy
Kuijpers bevestigde minister Luk
D'Hoore op 22 december j l . ; «De

onderneming zal zich op 1 januari
1978 zonder
uitbatingsvergunning bevinden. Het zal behoren
aan de bevoegde autoriteiten om
de aktlviteiten
van
Coral-Métal
stop te zetten vanaf die datum.»
Burgemeester Smout van Herent
heeft dan ook met nagelaten om
die pluimen op zijn hoed te steken.
Maar, dat de BSP-PSB en CVPPSC-ministers jarenlang hun milieuvnendelijke
belijdenis,
ondanks het protest van de Herent-

se aktiegroepen, schromelijk verzuimd hebben, wordt nu wijselijk
verzwegen De sluiting van dit
schrootbednjf in Vlaanderen, dat
een winstgevende toeleveraar
was voor de Waalse staalindustrie (Cockerill), is een verdienste
van de Herentse VU-afdeling én
van kamerlid Willy Kuijpers. (hds)
Volgende week brengen «WIJ' een
reportage over de treurgang van
«Coral-Métal» een schoolvoorbeeld
van een kapitalistische onderneming
die geen milieuhinder ontziet

De poorten
van Coral-Métal
eindelijk dicht...
De ministers De Saeger, Glinne,
en Major stuurden kanrierlid Kuijpers en de plaatselijke aktiegroep gedurende haast vijf jaar
met een kluitje in het riet.
.Coral-Métal (aan de Spoorwegstraat in «Herent») is een herwinningsbednjf voor metaalprodukten.
De gretige afnemers zijn vooral
de grote Waalse staalbedrijven,
en met name de trust «CockerillOugrée - Espérance-Longdoz »...
Hier werkten tot vorige maandag
een veertigtal mensen, vnl. gastarbeiders. Deze werknemers leverden tegen een matig loon een niet
onooglijk winstgevend produkt af.
Bij de werkzaamheden werd gebruik gemaakt van drie smeitovens (34 jaar oud), die een
milieuhinder veroorzaakten met
o.a. koolwaterstoffen en metaalstof..
Willy Kuijpers: «Van 24 tot 29
november '76 werd door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (van het ministerie van Arbeid) vastgesteld dat het half-uurgemiddelde
van de lozing van
koolwaterstoffen
twaalf keer de
toelaatbare
normen
overschreed I
Hierbij dient vermeld te worden
dat in de Verenigde Staten voor
de lozing van
koolwaterstoffen
een veiligheidsnorm
wordt gebruikt die 100 keer lager ligt dan
bij ons! In haar rapporten
gewaagde de bevoegde dienst van
een werkelijk gevaar voor de Herentse bevolking.
Bovendien overschreed
"CoralMétal»
de lozingsnormen
van
stof om het half uur, met een
milieuhinder die zeven keer op de
40 uitzonderlijk hoog lag...
Nochtans meende minister Califice de uitbatingsvergunning
te
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moeten verlengen tot 31 december 1977, en dit volgens zijn zeggen «om de uitbater de gelegenheid te geven de Inrichting naar
een beter geschikte plaats over
te brengen.»
Anderzijds beloofde de heer Califice bijkomende maatregelen te
zullen treffen (in zijn brief van 16
mei 1977). Ook minister van
Volksgezondheid Luk D'Hoore beloofde dit, als toenmalig staatssekretaris
voor
streekekonomie
(zijn brief van 7 oktober 1976).»

19 D E E E U W S
De Cockerill-direkteur van «Coral-Métal » vond blijkbaar voldoende bescherming om de schrootfabriek mllieubezoedelend én vooral winstgevend te laten voortwerken.
Toch heeft de «Société Mexicaine d'lnvestissements»
uiteindelijk
de duimen moeten leggen voor
de Herentse aktiegroepen.
Sinds 1970 voert de VU-afdelIng
van Herent een strijd tegen de
19de-eeuwse
grootkapitalisten
die belangen hebben in «CoralMétal ».
Een laatste stuiptrekking van de
Coral-direktie was de drogreden
dat alles spoedig milieuvriendelijker zou worden, door de installatie van een horizontale schouw...
Vanaf de eerste dag bleek evenwel dat deze opgehemelde zgn.
zuiveringsinstallatie geenszins de
hinderlijke gasontsnappingen kon
ongedaan maken.
De Cockerlll-beheerders argumenteerden in ministeriële bureaus ook nog dat in deze periode van grote werkloosheid de
tewerkstelling van 40 werkne-.
mers ondanks zeer grote milieubezwaren niet zomaar in het ge-

BENOEMT BSP-ER BOEL
EEN FRANKOFOON
IN BEERSEL?
Nog steeds, nog altijd, heeft de
Vlaamse pers haast geen aandacht gewijd aan de benoeming
van een nieuwbakken kommissaris van politie in de Vlaamse
gemeente Beersel, die zijn kinderen naar Franse scholen in Brussel stuurt.
O p 22 december brachten we
het relaas van een ongehoorde
benoeming van deze frankofiel
in de Egmontgemeente Beersel.
Van
het
anti-Egmontkomitee
stroomden op onze redaktie nog
steeds geen protestbrieven toe.
Maar, de BSP-CVP meerderheid
in de Egmontgemeente van burgemeester-CVP'er
Van
Roy,
blijft volharden in de boosheid.
BSP-minister Henri Boel van binnenlandse zaken heeft intussen
het benoemingsdossier op zijn
bureau ter ondertekening toegestuurd gekregen.
Hij kan bij de goedkeuring van
de Beerselse
CVP-BSP-voordracht de ministeriële handtekening laten zetten door zijn meest
vertrouwde
kabinetsmedewerker...
VU-gemeenteraadslid Willy De
Saeger van Alsemberg waarschuwde de minister van binnenlandse zaken inmiddels op 30
december op het asociale karakter van deze benoeming. In zijn
brief aan de minister van binnenlandse zaken schrijft Willy De
Saeger immers w a a r s c h u w e n d :

«Het geval van de direkt rice van
de Vlaamse gemeenteschool
te
Sint-Lambrechts-Woluwe
(stuurt eveneens haar
kinderen
naar de Franse school)
vond
heel wat weerklank en afkeuring
zowel door de Vlaamse
partijen,
als in de Vlaamse pers. Doch,
daar gebeurde
de
aanstelling
door een franstalige
meerderheid.
Het geval te Beersel is des te
schandaliger, daar hier de voordracht gebeurt door een homogene Vlaamse
meerderheid.
De
gemeentelijke
overheid
draagt de kandidaten voor, maar
de uiteindelijke
beslissing
moet
door U, zeer geachte heer minister, genomen
worden.
Vooraleer een beslissing te nemen, ben ik dan ook zo vrij U volgende overwegingen over te maken:
1. welk figuur zullen de Vlamingen in het eentalige
Beersel
slaan als wij enerzijds aan de
frankofone inwijkelingen
vragen
zich aan te passen, zich te integreren, hun kinderen naar Vlaamse scholen te sturen e.d.m., en
anderzijds de overheid een politiekommissaris
aanstelt die zijn
kinderen
franstalig
onderwijs
laat lopen en door die keuze duidelijk zijn voorkeur te kennen
geeft voor de franstalige
kuituurgemeenschap ;

2. dat zij die zich laten verfransen, uiteindelijk
toch
beloond
worden door een aanstelling in
een zo belangrijk
ambt;
3. de autoriteit, de
geloofwaardigheid, de onpartijdigheid
van dergelijke
politiekommissaris
bij
het overgrote deel van ^e bevolking van bij zijn
aanstelling
reeds zeer sterk aangetast is.»
Nogmaals, waar blijven de editorialisten van de goede katolieke,
liberale, en socialistische dagbladpers ? Waar blijven de moties van de anti-Egmonters ?
De benoeming van een politiekommissaris in Beersel die zijn
kinderen
naar
een
Franse
school in Brussel stuurt is ongehoord. Maar, van de Vlaamse
drukkingsgroeperingen die er zo
op uit zijn om de frankofone
bezoedeling van Vlaams-Brabant op de korrel te nemen hebben we nog steeds geen protestbrieven ontvangen.
Wellicht, omdat een CVP-BSP
meerderheid in Beersel het bewind voert ? En, omdat de politiekommissaris mede door de
PVV-FDF-oppositie
als
een
waardevol element wordt voorgedragen bij de minister van binnenlandse zaken, de BSP'er Henri Boel uit Tienen...?
We wachten op de reaktie van
bij voorbeeld een rechtlijnig flamingant, zoals voorzitter Paul
Daels van de Vlaamse Volksbeweging... (hds)
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Jos Van Eynde
En b o v e n d i e n

gemeten in Zuid-Afrika zowat
80000 loensten van hun zwarte zomervakantie aan de eerti|ds goudgele stranden van de kaapkusL
IS er immers over een lengte van
honderdvtjftig kilometer olie aangespoeld afkomstig van de twee supertankers die twee weken geleden met
mekaar in aanvaring kwamen
worden wij bedreigd met een uitzonderlijk
genot
kompensaties
voor een Waalse hypermarkl
IS de NV Distrimas immers nog
steeds van plan om in Zellik {fusiegemeente Asse) een - carrefour-hypermarkt« te vestigen
zou deze reuzewinkel de grote
verliezen van een gelijkaardige hypermarkl in Aarlen kompenseren
en zouden wi) deze verfransingsburcht in Vtaams-Brabant er op de
koop toe bi| nemen
vraagt Brussel nu ook steeds luider naar kompensaties
geeft toe de hoofdstad wordt op
alle mogelijke wijzen benadeeld
het 18 zelfs zo dat Vlaanderen en
Wallonië elk vier casinos hebben
en Brussel geen een
maar komt daar nu spoedig verandering in
in het sportcomplex van Vorst-Nationaal komt er weldra een casino
om de woekerende verliezen te helpen dekken
IS mevrouw Simonet echtgenote
van de minister van buitenlandse
zaken een mandaat rijker geworden
behalve universiteitsprofessor en
beheerder bij de maatschappij Beherman IS ze nu ook beheerder bij
de holding Bruxelloise dAuto-Transports die onder meer gepantserde
voertuigen aan landsverdediging
verkoopt
gebeurde in Oostende vorig
weekeinde iets ongeloofwaardigs.
maar toch waar
vatte daar in het zwaaidok het
water vuur
konden beide natuurkrachten met
mekaar verzoend worden door de
erge vervuiling met onder andere
olie en chemische produkten
blijkt volgens een talentelling in
het leger dat ruim 57 th van de officieren een grondige kennis van het
Nederlands zou hebben
en zou 42 Lh zeer goed Frans
spreken
geeft de legerstaf evenwel geen
statistieken vrij over het taalgebruik
bij kolonels en andere luitenantengeneraal
zet Japan zijn industriële agressie suksesrijk voort
kruipt de index van de industriële
produktie immers gestadig omhoog,
en zijn anderzijds de konsumptieprijzen eind vorig jaar zelfs gedaald '
konden we in de cijfers van de
begroting van openbare werken lezen dat het Vlaams landsgedeelte
dit jaar ten minste een half miljard
minder krijgt van het Wegenfonds
dan waarop we uiteindelijk recht hebben
zou volgens ingewijden minister
Mathot veel meer en vlugger geld
van het Wegenfonds aan Waalse projekten uitgeven dan aan realizaties
m Vlaanderen
wordt het hoog tijd dat we om
kompensaties gaan schreeuwen
staat het indexcijfer van de konsumptieprijzen momenteel op 125,25
punt
en bovendien nog een ander cijfer neemt de immigratie van vreemdelingen in ons land steeds toe
De eerste vier maanden van 77 kwamen er 27 000 Italianen bij 7 000
Spanjaarden
11000 Turken en
15.000 fi^arokkanen
blijken er bij ons ondanks de
werkloosheid, immers nog zoveel ondankbare klusjes op te knappen
waar wij met voor stormlopen

En b o v e n d i e n
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Jos Van Eynde was voor de jongste parlementsverkiezingen
geen
kandidaat meer Hij trad ook af
als BSP-voorzitter
Begin deze
week ging hiy als
hoofdredakteur
van ' Volksgazet» met pensioen
Jos Van Eynde is een omstreden
figuur Zonder van hem een zoveelste Dr Jeckyll en Mr Hyde te
maken blijkt tocfi dat deze woest
brullende
volksvertegenwoordiger (speciaal allergisch voor nationalisten en flaminganten) in de
persoonlijke omgang vaak de beminnelijkheid in persoon is In de
33 jaar dat hij
hoofdredakteur
van Volksgazet
was
ontkwam
ook de redaktie van deze krant
met aan het slechte ot goede
humeur van de 'big boss'
die
om de «troetelnaam"
kreeg van
"den bienhouwer»
omdat hij zo
vaak met opgestroopte
hemdsmouwen aan de
schrijfmachine
zat

Zoals over iedereen zijn over
Van Eynde goede en slechte dingen te vertellen Om met deze
laatste te beginnen als inaviekenvreter was hij in de vlaamsgezinde en -bewuste kringen in Vlaan
deren tijdens de repressie spoedig berucht om zijn heftige uitvallen tegen de « verraders » en kollaborateurs
Over de
meestal
links gesyndikeerden, die tijdens
de bezetting vnjwillig naar Duitsland gingen werken werd met
geen woord gerept Dat lokte bij
de vervolgden en
geterroriseerden de bedenking op 'terwijl
de
kristendemokraten
velen
van
hun
geestesverwanten
laten
afslachten houden de socialisten
hun kiesklienteel
de
handen
boven het hoofd'
Op het hoogtepunt
van deze
onzalige
tijd
en
schandelijke
schending van de
mensenrecfiten werd Jos Van Eynde door niemand minder dan Hendnk
De
Man vanuit diens Zwitserse ballingschap herinnerd aan een brief
die Jos Van Eynde einde 1940
nchtte tot De Man toen nog voorzitter van de BV\/P
(Belgische
Werklieden Partij) had gencht In
deze bnef stelde Jos Van Eynde
voor een groot Vlaams dagblad
op te richten (en waarin hij uiteraard een leidende rol zou spelen)
Het ligt voor de hand dat een dergelijke uitgave er met zou komen
zonder Duitse toestemming
en
dat derhalve het blad in het gareel van de « Neue Ordnung » zou
moeten lopen
Na deze onthulling over het mislukte kollaborateurschap
van Jos
Van Eynde bleef deze wekenlang weg uit de Wetstraat
Wat
men normaal zou verwacht hebben nl zijn ontslag gebeurde met,
doch keerde de
hoofdredakteur
terug naar zijn kamerzetel
Hij
werd nog slechts sporadisch aan
zijn brief hennnerd (vandaar zijn
bijnaam in 't Pallieterke 'Jos den

bnefschnjver')
Onlangs aan de
tand gevoeld door de tv over dit
incident gaf hij een
ontwijkend
antwoord
niettegenstaande
zijn
interpellant duidelijk liet uitschijnen dat wanneer De Man zou ja
gezegd hebben Van Eynde na de
oorlog als inaviek zou
terecht
gestaan hebben Dat bleek weinig indruk te maken op Jos Van
Eynde die trouwens in illo tempore vnj spoedig opnieuw als een
' polderbizon ' door de Kamer en
in de hoofdartikels van « Volksgazet' voorbij donderde
Voor het polemisch talent Van
Eynde zijn de repressie de koningskwestie en de schoolkwestie gulden tijden geweest
Zijn
hoofdartikels — met gewone letter vetjes hoofdletters mager en
vet, kortom met alle typografische
variaties zonder de
drievoudige
uitroepingstekens
en drievoudige
vraagtekens al dan met gekombineerd
met
uitroeptekens
—
fe vergeten waren vele jaren 'n
speciale attraktie in de bonte perswereld Want Jos Van Eynde kan
schrijven ook al is precies de te
sterke nadruk op de polimiek een
van de oorzaken van de achteruitgang
van «Volksgazet»
(die
thans wel met een modern machinepark maar ook met zeer zware
schulden zit) Hij is journalist in
hart en nieren gebleven ook partikraat in hart en nieren De partij
heeft altijd gelijk is ahw
het
levensdevies van deze temperamentvolle Antwerpse
Limburger
Daar komt hij rond voor uit (cfr
Spaak die zei dat hij zijn partij
zou volgen tot in haar dwaasheden ) Meer dan kamerlid is hij
nooit geweest hij bleek voor minister met in de wieg gelegd wat
met belet dat hij enkele jaren geleden tot staatsmimster werd benoemd
De partij gaat dus boven alles
Vandaar dat Jos Van Eynde en
vele leidende Vlaamse socialisten
met hem umtarist in merg en
been is Van het federalisme hebben ze geen kaas gegeten omdat
ze vreesden
in een
Vlaamse
deelstaat geminonzeerd
te wor-

den Pas sinds hun Waalse partijgenoten de federalistische
toer
opgingen draaiden de socialisten
uit Vlaanderen bij zij het met
tegenzin en minachting voor 'al
die taalfutliteiten '
Met het stijgen der jaren omdat
de BSP meer dan ooit regeringsgeil IS, werd de toon in « Volksgazet >> biezadigd de leeuw is rustig
geworden
Geen wemeling meer
van woorden gedrukt in diverse
formaten en afwisselend
mager
kursief of vet Meer de taal van

een wijsgeworden
man
effener
en met zonder gezond
verstand
Maar dat Van Eynde met lede
ogen het proces van de federalizenng van België gade slaat is
evident
Net zoals het evident is dat wij
Vlaams-nationalisten
Van Eyndes ketterjacht met vergeten zijn
en we hem dus geen « Vlaamse
amnestie' kunnen geven zolang
de repressie en haar naweeën
met volledig en rechtvaardig zijn
opgelost

Ruisbroek,
nog geen cent!

Op 1 192 ingediende dossiers
voor schadevergoeding van de
overstromingsramp
te
Ruisbroek, vorige dinsdag precies
twee jaar geleden, heeft het provinciaal bestuur van Antv>ferpen
zegge en schrijve 30 dossiers
afgehandeld ' Het plaatselijk aktiekomitee wijst er op dat wegens tegenstrijdige berichten en
een quasi-onbestaande voorlichting, tientallen getroffenen geen
aanvraag indienden of te laat
indienden Indien er wel enige
voorlichting was dan werd de
termijn tot het indienen van een
schadedossier zo vroeg gesteld
dat indiening onmogelijk w a s '
Twee jaar na datum dus nog
niets Niets vooral door de (pro-

vinciale) administratieve romps.lomp traagheid en broekvagerij
Ruisbroek en zijn bevolking hebben zelf de grootste schade hersteld maar blijven zitten met
schulden, beschadigde muren,
kelders, meubels
Bovendien
zijn er te Ruisbroek sinds de
ramp abnormaal veel zenuwlijders, astma- en zelfs infarktgevallen '
Twee jaar geleden vertolkte een
getroffen Ruisbroeknaar het treffendst het algemeen gevoelen
toen hij vertwijfeld koning Boudewijn de vraag stelde « Sire, in
welk land leven w i j ' » Deze
vraag is twee jaar later nog
steeds brandend a k t u e e l !

Carters bliksemreis
Echt op zijn Amerikaans
bezocht
de Amerikaanse president Carter
een aantal hoofdsteden
in een
minimum van tijd De Amerikaanse toensten 'doen'
op dezelfde
wijze Europa Zuid-Amerika
het
Oosten enz Maar dan zonder
erewachten
toespraken
(waarin
telkens de nationale
gevoeligheid
van de bezochte staat gevleid
wordt toch waarbij men al eens
een steek laat vallen o m wegens
een slechte vertaling zoals in
Warschau)
In zijn eerste stopplaats
de Poolse
hoofdstad
wees Carter de Poolse partijleider Gierek op de
wenselijkheid
van de toepassing van de mensenrechten doch dan zo verpakt
dat de Polen met op hun tenen
waren getrapt (wat wel te New
Delhi gebeurde toen door het te
laattijdig uitschakelen van de mikro de Indiërs de president
tot
zijn minister van Buitenlandse Zaken hoorden zeggen dat Amenka de weigenng van India om tot
de kemstop toe te treden, eens
ernstig onder handen moest nemen)

lang met uitgeput in Irak en Saoedi-Arabie vond Carter twee zeer
westersgezinde
gesprekspartners die nog eens het veto tegen
de stijging van de olieprijzen te
Caracas
bevestigden
Mensenreehten
olieprijzen
kernstop toenadering
tot India en
druk op Israel om de vredesvoorstellen nog wat uit te breiden > het
IS eigenlijk te veel in te korte tjd
bij met steeds
gewillige
luisteraars
Sadat heeft intussen verklapt wat
men al lang wist dat zijn reis
naar Jeruzalem door Carter was
'geïnspireerd'
evenals dat Be-

gins vredesvoorstellen
eveneens
door (Darter waren
ingeblazen
Sadat en Begin pleiten intussen
verder voor de hervatting van de
Geneefse konferentie
(ze doen
ons denken aan enkele eigen politici die een kruis vaart houden om
een bepaald plan erdoor te krijgen) voorlopig zonder veel resultaat (zelfs Hoessein kwam met
over de Allenby-brug)
Een mislukking
van deze pogingen zou met alleen Sadat en
Begin schaden maar ook het
Amerikaanse aanzien dat de voorbije weken ook werd aangetast
door de spectaculaire val van de

dollar

Moskou, werd opzettelijk
gemeden (Carter schijnt het Westeuropees verwijt dat de USA en de
USSR de internatonale
verhoudingen pogen te polanzeren met
hun twee te willen
ontkrachten)
Het 'menu'
was daarmee nog
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A vendre a Pellenberg

ticm
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR
9\JV4^ DE PRIJS VAN 1
Oe grootste eenmansuak «an België

2.000 m2 opprrvUktr

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS
MET 3 MAAND GARANTIE
Damesmantels, kleedies. vesten, daim of leder, broeken

De grootste showroom, trouw en suiteklederen,
meer dan 300 verschillende modellen.
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing,
s zondags ope-i van 9-18 u
DONDERDAG GFSLOTEN

De laatste der frankofone Mohikanen in Leuven
leeft nog! Notaire-notaris
P. Bosmans van de rue
Leopoldstraat
in Louvain-Leuven
stelt ook vandaag nog gronden te koop in het hartje van de open-top Vlaamse gemeente Pellenberg — fusiegemeente Lubbeek. Toen wij de foto in het oudejaar
77 namen, was het een drassige grond die te
koop werd gesteld: we voelden veel
nattigheid...
Het gerucht in dit Lubbeeks gehucht, als zouden
de Egmontonderhandelaars
nog deze maand beslissen om ook de Leuvense deelgemeente
Pellenberg te bedenken
met
inschrijvingsrechten
voor de frankofone inwijkelingen
blijkt bij nader
toezicht evenwel ongegrond te zijn (sic.').
Geen twijfel is er daarentegen over het feit dat
notaire-notaris
P. Bosmans deel uitmaakt van de

clan van PW-schepen
Sprockeels
(nieuwbakken
flamingant, als wij « Het Laatste Nieuws • mogen
geloven — dat doen we uiteraard geenszins D.
Leuvense Pietermannen, die Bosmans goed kennen, wisten ons ook nog te vertellen dat deze
Vlaamse liberaal ook goed bevriend is met invloedrijke
CVP-politici...
Pour les francophones
de Louvain; monsieur Ie
P W - C V P notaire P. Bosmans heeft a vendre een
beau terrain in Pellenberg-village. De lezer moet
er wel rekening mee houden dat dit frankofiel verkavelingsbord
in Pellenberg niet meer
overeind
staat op het moment dat - WIJ» deze
foto
afdrukt! (hds)
P.S. Pour les francophones:
rolt uw Franse matten !

Naar het einde
van de „Belgische sport" ?
De kultuurdekreten zijn dus
goedgekeurd. Het Vlaamse ai
lang, het Franse zopas. Voor wat
de sport betreft houden ze In dat
de verschillende federaties moeten opgesplitst worden in taaivleugels, willen zij nog subsidies ontvangen. De meeste federaties deden d i t Enkele bedanken voor de subsidies en blijven
unitair.
Vooral in de franstalige sportpers, blijft de verontwaardiging
over de splitsing van de sportbonden — waaraan, zeggen ze,
natuurlijk alleen de Vlamingen
schuld zouden hebben — g r o o t
En men blijft er blind als een mol
voor hel feit dat veel Vlamingen
het beu zijn dat het Belgische
sporthuishoudeken, waaraan zij
met een overpletterende meerderheid meewerken, in werkelijkheid door frankofonen bestuurd
en betutterd wordt, en voor het
feit dat ook in de sport de Vlamingen te weinig kregen in ruil
voor wat zij aan geld en spieren
dienden te geven. W i j — en
anderen uiteraard — zijn het er
echter over eens dat de splitsing maar een flodderoplossing
is, die veel moeilijkheden met
zich meebrengt Wij blijven ervan overtuigd, en wij schreven
dat al meer dan eens, dat de enige goede oplossing is : zelfstandige Vlaamse federaties, zoals
dat hoort in een zelfstandige
Vlaamse staat Als de opsplitsing in taaivleugels volgens de
kultuurdekreten een stap in die
richting is : prima. Als de splitsing het doel i s : verloren moeite.

En Brussel ?

zij tot de Vlaamse of tot de Franse vleugel ?
Men moet er geen doekjes o m winden. De Brusselse klubs kiezen bijna unaniem voor het Franse kamp.
Dat zal eigenlijk niemand verwonderen, maar er zit toch een
probleem aan vast waaraan men
niet zo maar kan voorbijgaan.
Brussel telt ongeveer 100.000
sportbeoefenaars. Hoeveel Vlamingen zijn daarbij ? Zullen wij
ramen 40.000 ?
Welnu, als de Brusselse klubs
nu beslissen aan te sluiten bij de
Waalse federatievleugels, dan
worden 40.000 Vlaamse sportbe-

oefenaars bevorderd tot Waalse. Dan krijgt de Waalse sport
voor 40.000 (en dan nog Vlaamse) beoefenaars méér subsidies,
en de Vlaamse voor 40.000 minder. En daarenboven kunnen de
Vlaamse sportbeoefenaars waarover sprake zich niet eens verzetten, tegen hun overheveling
naar Ie sport francophone, want
in veel federaties kan men maar
zeer moeilijk of helemaal niet
van klub veranderen. En naar het
zich laat aanzien: zeker niet
voor een futiliteit als een taalstelsel. Het probleem is duidelijk. Voor ons, Vlamingen, is het
even duidelijk dat dit niet mag
doorgaan !

M\m

DENDERMONDSESTEENWEG 276
^
AALST
TEL. 053-217973
Delvo daagt
België uit
De gewezen medewerker van
Hendrik De Man en figuur, die
vóór de tweede wereldoorlog
een niet te onderschatten rol in
de
socialistische
beweging
speelde, Edgar Delvo, heeft besloten zich kandidaat te stellen
voor de eerste Europese parlementsverkiezingen. Volgens de
h. Delvo zal het verzamelen van
de 5.000 handtekeningen, nodig
voor een geldige kandidatuur,
geen probleem zijn.
Edgar Delvo mocht na 30 jaren
ballingschap terug naar ons
land keren. Maar als gewezen
terdoodveroordeelde werd hem
de Belgische nationaliteit ontnomen. Delvo is niet de enige
vaderlandsloze, er zijn volgens
hem honderden Vlamingen balling en vaderlandsloos. Precies
om tegen deze toestand te protesteren en om de amnestie-eis
kracht bij te zetten, stelt Delvo
zijn Europese kandidatuur, niet

lustreiie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek- brugge
tel. 050/35404

zozeer om verkozen te worden
dan wel om tegen een waarschijnlijke, «onontvankelijkheid
van kandidatuur» bij het Hof te
Straatsburg of de Europese
Kommissie van de Mensenrechten in beroep te kunnen gaan en
aldus België als de meest onverzoenlijke staat in gans Europa
en daarbuiten te kijk te stellen.
De uitspraak is daarbij van minder belang hoewel normaal gezien de Belgische staat een veroordeling riskeert wat dan toch
een reuze-blaam zou zijn voor
de onverzoenlijken (overigens in
meerderheid franstaligen).

Belgo Fuel
De Landelijke Bedienden Centrale ( A C V ) protesteert tegen het
feit dat van de 30 funkties in Belgo Fuel (een nieuw op te richten
maatschappij voor het beheer
van
nucleaire
splijtstof) er
slechts één naar een Nederlandstalige zal g a a n ! De werking zou vooral rond M o l gebeuren, waar de nieuwe maatschappij de bestaande aktivitelt van
Belgo Nucléaire zou overnemen.
Het gevaar is niet denkbeeldig
dat Waalse firma's nog eens de
volledige splijtcyclus gaan beheren. Terecht dringt de LBC bij de
Vlaamse politici aan op verzet
tegen dergelijke praktijken.

TOTALE
UITVERKOOP
van 2.500 m? meubelen
kortingen tot 60%
wegers verbouwing en reorganisatie
DE PRIJSBREKER GROENSTRAAT 84-2000ANTWERPEN (nabij Camotstraat)Tel.031-364531.
Open van 9.30-12.30 en van 13.30-19.30. zondag van 10-12.30 en van 14-17 uur.

De vraag is nu echter: wat met
de Brusselse klubs ? Behoren
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Zelfbestuur
begint onder de dorpstoren
1977 zal m de annalen van onze gemeenten geboekstaafd worden
als een memorabel jaar De fusie van 1 januari veegde 2/3 van de
gemeenten van de kaart en de bestuurders van de nieuwe en grotere
entiteiten zagen zich geplaatst voor een reusachtige taak In het
rumoer van de strijd om de wetgevende verkiezingen — en erdoor
overstemd — gingen op 1 april de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van start In het Egmontpaleis ondertekenden op
24 mei de formateur en de onderhandelaars van de toekomstige regeringspartijen het Gemeenschapspakt
In het met zonder passie gevoerde debat rond het Egmontakkoord heeft men de aandacht toegespitst op enkele hoofdlijnen en
sommige details Zeer belangrijke
elementen van het pakt kwamen
niet aan bod noch in de kommunikatiemedia noch in de verhitte en
dikwijls weinig terzake doende
diskussies Nochtans biedt het Egmontakkoord nieuwe perspektieven inzake vorm en inhoud van
de gemeentelijke autonomie en
van de demokratie op lokaal vlak
De fusie van gemeenten heeft
enkel afgerekend met het probleem van de kleinschaligheid
maar alle andere fundamentele
problemen bleven bestaan Levenskrachtige en demokratisch
bestuurde gemeenten dit was
het doel van de fusies de omvorming van K O O in O C M W had
het maximalizeren van de sociale
dienstverlening op het oog De
samengevoegde gemeenten en
de O C M W s met ruimere opdrachten kwamen tot stand

Wildgroei
Door een gebrek aan visie en
wegens het feit dat de sfeer en
het institutionele kader ongewijzigd bleven is er te gronde mets
veranderd Ook nu nog wordt
een efficient bestuur op lokaal
vlak blijvend gehinderd en verlamd door de negatieve en repressieve voogdij In de mallemolen
van de «hogere administratie»
worden gemeentelijke projekten

jarenlang rondgedraaid en fijngemalen
Plaatselijke
besturen
wachten gedurende jaren op beloofde of in het vooruitzicht gestelde subsidies Onze steden en
gemeenten worden overwoekerd
door een wildgroei van V Z W s en
interkommunales die met gebon
den aan allerlei voogdijregels en
zinloze beperkingen op kwasi
commerciële basis opereren Zij illustreren het falen van de gemeentelijke
instellingen
Mede
door het feit dat zij veelal ontsnappen aan de demokratische kontroie verworden zij tot staatjes in de
staat

Vereenvoudiging
Ten aanzien van de fundamentele
gemeentelijke problematiek —
die ons allen raakt — stelt het
Gemeenschapspakt een vereenvoudiging
en
demokratizering
van de struktuur van de openbare instellingen ook op het lokale
vlak Tevens krijgt de gemeentelijke autonomie een grotere en
reële kans
De Vlaamse Gewestraad in de
Gemeenschapsraad krijgen brede bevoegdheid inzake die materies die ook voor onze gemeentebestuurders pnoritair zijn de welzijns- en gezondheidszorg kuituur vormingsbeleid milieuzorg
ruimtelijke ordening stedebouw
interkommunales
waterbeleid
huisvesting gewestelijke ekonomische expansie, plaatsing van ar-

oeiders voogdij op ondergeschikte besturen enz
Het Gemeenschapspakt voorziet
in een vereenvoudiging van de
openbare instellingen op het eerste niveau heeft men het njk de
gemeenschap en het gewest De
Kamer van Volksvertegenwoordigers en de gewest- en gemeen
schapsraden zijn elk bevoegd inzake de hen voorbehouden materies Er is geen ondergeschiktheid of voogdij van de ene struktuur ten overstaan van de andere O p een tweede niveau knjgt
men de gemeenten met ruimere
bevoegdheid Sommige uitvoerende bevoegdheden van o a de
gemeenten zullen worden uitgeoefend door sub-regionale entiteiten en/of hervormde en demokratisch ingenchte interkommunales
Dit IS een hele vereenvoudiging
t o v het huidige systeem met het
nationale parlement de kultuurraden met een beperkte maar effektieve bevoegdheid voorlopige gewestraden met advizerende bevoegdheid provincies met op dat
niveau de provincieraad en de
Bestendige Deputatie en alvorens te komen tot de gemeente
verschillende tussentrappen als
daar waren federaties van gemeenten agglomeraties en bestuurlijke arrondissementen Na
de uitvoering van het Gemeenschapspakt zal de provincie enkel blijven bestaan als territoriale
indeling de politieke organen (provincieraad en Bestendige Deputatie) worden afgeschaft
Het Gemeenschapspakt is een
politieke
intentieverklaring
en
geeft enkel oe grote lijnen aan
van de hervorming Wat betreft
de bestuurlijke indeling van het
Rijk en vooral op het tweede
niveau
•< gemeente-subgewestinterkommunale >• is men zeer
vaag De Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten

heeft terzake een voorlopig advies gepubliceerd Dit zeer degelijk dokument kreeg in de pers
minder aandacht dan de zoveelste motie van men weet met goed
welk groepje tegen het inschrijvingsrecht

Gemeentelijke
autonomie verstevigen
WIJ zijn het in grote trekken eens
met de stellingen vervat in het
advies van de genoemde vereniging wat met belet dat wij op sommige punten een andere mening
zijn toegedaan
Grosso modo komt onze stellingname neer op wat volgt
de
gemeentelijke autonomie moet
worden verstevigd door een uitbreiding van bevoegdheden door
het ter beschikking stellen van de
nodige financiële en matenele
middelen door de aanpassing en
de hervorming van de voogdij en
door het saneren en heraanpassen van de interkommunales
De provinciale raden en de Bestendige Deputaties worden afgeschaft Hun politieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden
moeten in de mate van het mogelijke worden toevertrouwd aan de
gemeenten Wanneer de toekomstige Vlaamse gewest- en gemeenschapsraden matenes regelen die ook de gemeentelijke belangensfeer raken kunnen zij op
hun beurt grotere verantwoordelijkheden in handen van de gemeentebesturen geven Wij wensen op het niveau van de Vlaamse staat geen nieuw centralisme

Aanpassingen
vereist
Teneinde de gemeenten en de
O C M W s toe te laten hun taken
naar behoren te vervullen moe-

ten hun financiële middelen verruimd worden Het huidige fonds
der piovincien de opbrengsten
van de provinciale fiskaliteit en de
provinciale bedrijven moeten een
nieuwe bestemming vinden op
het gemeentelijk vlak
Het toezicht op de gemeenten
moet worden vereenvoudigd en
IS vatbaar voor talnjke aanpassingen Het Rijk de gemeenschap
en het gewest regelen elk de
voogdij wat de hun voorbehouden materies betreft Het ware wenselijk de wettelijkheids- en
opportumteitskontrole op de beslissingen genomen op niveau 2
(gemeente-subgewest en interkommunale) te laten geschieden
zo dicht mogelijk bij de gemeente
nl door de gewestelijke executieve
De huidige wildgroei van interkommunales moet worden ingedijkt Een groot aantal onder hen
moet worden opgenomen in de
nieuw op te richten sub-regionale
entiteiten Deze sub regionale entiteiten worden opgencht op basis van de gemeente en zij zullen
enkel uitvoerende bevoegdheden
hebben Hun besturen zullen de
mokratisch
worden
samengesteld op basis van de gemeenteraden via getrapte verkiezingen De
interkommunales die met kunnen
opgeslorpt worden door de subregionale entiteiten worden gedemokratizeerd en onder kontrole
gebracht

Autonomie,
ja maar...
De grote vraag voor ons is met
krijgen wij een autonome Vlaamse staat, maar wel «welke autonome Vlaamse staat
krijgen
WIJ"?» Indien in een autonoom
Vlaanderen het Belgisch centralisme zou vervangen worden door
een Vlaams centralisme indien
de repressieve Belgische voogdij
op gemeenten vervangen wordt
door een even aftandse en verlammende Vlaamse voogdij indien in een autonoom Vlaanderen
onze gemeenten verder overwoekerd worden door duistere maar
machtige interkommunales
indien onze gemeenten even weinig armslag zouden knjgen als in
de huidige Belgische kontekst indien ook op gemeentelijk niveau
de
onverdraagzaamheid
met
wijkt voor echt pluralisme indien
WIJ er met in slagen in een autonoom Vlaanderen de onverschilligheid te vervangen door volksverbonden solidanteit dan hoeft
het voor ons met
Voor een dergelijk zelfbestuur bedanken WIJ Het lijkt ons zinloos
het « Belgique de papa » te ruilen
voor het « Vlaanderen de papa »
Zelfbestuur
zelfbeschikkingsrecht en autonomie zijn woorden
en slogans die maar zin krijgen in
het leven het politieke leven van
elke dag Voor allen is de gemeen
te het eerste politieke niveau op
dat niveau moeten wij zin inhoud
en vorm geven aan de woorden
zelfbestuur en autonomie Het is
ook op dat niveau dat wij zelfbeschikkingsrecht moeten veroveren

Hugo Geennck
Sekretans Vereniging Vlaamse
mandatanssen
Gemeenteraadslid te Dendermonde
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onljevooroordeelde
bron
(Het
Nieuwsblad)
«Terwijl
het
jonge
raadslid De Landtsheer (VU) praat
over de onveilige verkeerssituatie op
de Hooftvunderlei aan het Sterckxhof,
onderbreekt de burgemeester hem,
begint hij grapjes over fietser en voetgangers te maken en geeft hij hiermee het sein tot algemeen gelach

ANTWERPEN
„Beschamend"
« Beschamend > was de titel van een artikel «In de marge van Deurnse
raad > In het Nieuwsblad van 12 december ji. Deze krant beaamt wat wij
eerder reeds schreven, wij citeren • Het Nieuwsblad»: «Als men na een
gemeenteraadszitting schepenen en raadsleden hoort verklaren dat ze
zich over het gebeuren schamen, kan men alleen maar tevreden zijn over
de gennge belangstelling van de Deurnenaars voor de bespreking van de
begroting en belastinqen. Stemmen is hier een vaudeville geworden, merkte raadslid Doevenspeck op. Het is erger dan dat •

Deurne
GEHANDICAPTENTOELAGEN NIET
VOOR DEURNE?
Monique Dedne
VU-raadslid, informeerde tijdens het begrotingsdebat
naar de verdeling der gehandicaptentoelagen. ZIJ betreurde het feit dat het

Deurnse gemeentebestuur enkel aandacht had voor instellingen buiten
Deurne Czoals Ritmica) en de grootste
Deurnse vereniging ten dienste van
de gehandicapten ( D . A G - Diensten
Aan Gehandicapten) w e r d genegeerd. Mevr Van Puyvelde (CVPschepen) beloofde een verdeelsleutel
voor te stellen op de gemeenteraad
vab 20 december W e e r zullen w e

Onze beste wensen

moeten afwachten wat daarvan in
huis gekomen is
VERKEERSLICHTEN,
TE GOEDKOPE O P L O S S I N G ?
VU-raadslid Jan De Landtsheer herinnerde het gemeentebestuur aan zijn
belofte bij het begrotingsdebat van
januari 1977 Hij wees op de gevaarlijke toestand die heerst aan het voetgangersen
fietserskruispunt
« Sterckxhof» en vroeg opnieuw handbediende
verkeerslichten
op
die
plaats Schepen Mangelschots (BSP)
stelde voor een voetgangerstunnel of
brug in overweging te nemen
De houding van burgemeester Dequeecker bij deze zaak is beschamend te noemen. Wij citeren uit een

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raadsleden beginnen onder elkaar te
praten Gelach en gepraat blijven
voortduren terwijl De Landtsheer verder praat over tellingen van het aantal
fietsers en aandacht vraagt voor de
honderden jonge mensen die dagelijks op de Hooftvunderlei te voet of
op fiets voorbijkomen Het wordt nog
onbegnjpelijker als men nadien schepen Mangelschots, die wél ernstig op
de zaak inging, hoort verklaren dat er
dringend kontakt moet genomen worden met de provincie, want «de toestand IS daar zeer gevaarlijk en vroeg
of laat gebeuren er nog ongevallen »
Het moet worden herhaald dit is
slechts één voorfcieeld Raadszittingen
zijn te Deurne nooit ernstig geweest
Maar opnieuw werd een dieptepunt
bereikt »
W I J hebben daar niets aan toe te voegen i

Georgette DE KEGEL, Outer
Guide CALLAERT, Opwijk...
Erik V A N D E W A L L E , I z e g e m

J^:

Joris DEPRE, Tervuren
Anny LENAERTS, Wilrijk
Lieve F A V O R E E L - C R A E Y N E S T , L a u w e
K o e n V A N M E E N E N , H e u s d e n (O.-VI.)

8. J a n D E R O O V E R , A n t w e r p e n
9.
10.

Daniel DENAYER, Aalst ê ^ , : ^ .
Eugene V A N ITTERBEEK, Kessel-Lo

11. Kris V E R S Y C K , G e n t
12. J a a k J A N I N . H u i s e
Maurits P A S S C H I J N , Meise
L u k V A N H O R E N B E E K , Korbeek-Lo

216

Harry V A N HERF, Zutendaal

16.

Achiel G O D E R I S , Oostduinkerke

192

17.

Cecile R E M M E R I E , leper

180

18.

Willy SERPIETERS, O o s t e n d e

144

19.

Frans J A N S E G E R S , H e r d e r s e m

138

20.

PietSEVERINS.Zwijndrecht
Jozef DE MEYER, Heverlee
Lutgard D E C O S T E R , M a c h e l e n

108
108
108

23.

Arthur DE SCHRIJVER, Hekelgem ....„>-,...t^*<^„*.i„-»„...,
Jan C A U D R O N , Erpe
-^Z^^'-^.L^kSJiMRiè

25.

Frans V A N DESSEL,Nljlen
Guido DORNEZ, Ingelmunster
Freddy DE VALCK, Iddergem
Herman ROS, Lokeren

29.
32.
33.
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228
228
228

15.

27.

... en o n z e hartelijke d a n k v o o r de v e l e w e n s e n die wij van
hen m o c h t e n o n t v a n g e n ; zo o n d e r m e e r van het gezin
L e n a e r t s (zie foto), met in het m i d d e n Anny, A n t w e r p e n s
first-lady v o o r d e a b o n n e m e n t e n w e r v i n g .
W i j w e n s e n u allen e v e n v e e l w e r f m o e d in 1978. N i e t alleen
o m d a t wij zo g r a a g n i e u w e a b o n n e m e n t e n inschrijven m a a r
v o o r a l o m d a t wij uit d e i n s p a n n i n g e n d o o r jullie a l l e m a a l
g e l e v e r d d e n o d i g e m o e d putten o m v e r d e r te b o u w e n aan
d e w e g die leidt naar de V l a a m s e S t a a t

^Saa.

056
840
756
456
432
384
324
300
288
276
252

39.

96
96
84
84
72
72

60
60
60

Ferre DE BEUKELAER, Kontich
J. PEETERS, Hoboken
X, 1150 Brussel
JosTRUYEN,As
Adhemar VANDERLINDEN, Mechelen
DE C O N I N C K - D E SMET, Borgerhout
Herman GLIBERT, Maarkedal
Jozef DOCKX, Borsbeek
l e o THIJS, Pulderbos
^ ,
Leon CALDERS, Kapelle-o/d-Bos
'.^:^.

48
48
48
48
48

Willem NOLLET, Hove
:^..
Leonie VANDERSTRAETEN, 1040 Brussel.,
X, Gooik
Johan BEKE, Mariakerke
Oswald V A N OOTEGHEM, Gentbrugge
Jozef LABAERE, Kortrijk
Jef VINCX, Erps-Kwerps
f^,,^,^..
Roland VAN HEDDEGEM, Oudenaarde
::....^.^
Yvo DILLEN, Balen
Gust VAN HERCK, Arendonk

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

51

48

HERNIEUWING LIDKAARTEN
Tijdens deze eindejaarsdagen komen
onze medewerkers bij U langs om uw
VU-lidmaatschap voor 1978 te hernieuwen W I J zijn ervan overtuigd dat
u hen welwillend zult ontvangen
Denkt u er bij deze gelegenheid aan,
zo u dat nog met deed, uw vnenden,
familieleden en kennissen te overtuigen van de noodzaak geabonneerde
te zijn op onze WIJ
BESTE WENSEN
Een voorspoedig nieuw jaar voor al
onze leden, abonnenten en sympatizanten in Deurne >

OPENBAAR
CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van technisch ingenieur.
De betrekking van technisch
ingenieur wordt openverklaard.
Huidige bruto aanvangswedde per m a a n d : 36.706 fr.
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur, en een militieattest mleveren.
Leeftijdsvoorwaarden: de minimumleeftijd van 21 jaar bereiken en de leeftijd van 40
jaar niet overschreden hebben op 28.1.1978. Toepassing
der wetten van 3.8.1919,
27.5.1947 en 27.7.1961.
Diplomavereisten: diploma
van technisch ingenieur in
één der specializaties mechanika, elektriciteit, elektronika, elektro-mechanika of
openbare werken.
Houders van een diploma opgesteld in een andere taal
dan het Nederlands dienen
onderworpen a a n een taaiproef, in te richten door het
Vast Wervingsekretariaat.
De kandidaten zullen onderworpen worden a a n een vergelijkend eksamen. Een werfreserve zal aangelegd worden met een duurtijd van 3
jaar.
Verplicht
inschrijvingsformulier,
volledige
voorwaarden en eksamenprog r a m m a te bekomen op de
7e
Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39
Antwerpen (tel. 31.09.70 32.98.35).
Inschrijvingsrecht: 120 fr.
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretariaat, Lange Gasthuisstraat
33 Antwerpen uiterlijk op
18.1.1978.
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Begroting Wilrijk

ML€nD€R

afgeschreven van 1977!
Wie gedacht had dat met het aantreden van een nieuwe burgemeester en
enkele nieuwe schepenen ook de
begroting voor 1978 een nieuwe aanpak zou hebben gekregen, is bedrogen uitgekomen: de nieuwe begroting
is een getrouwe kopie van de voorgaande en het is bepaald ergerlijk dat
er 8 miljoen nieuwe belastingen zijn
gestemd, zonder dat daarmee konkreet iets wordt gedaan.
Er IS zelfs meer: jaar na jaar heeft het
kollege een soort spaarpot-taktiek toegepast zodat het boni op de rekening
steeds groter werd Cvorig jaar 91 miljoen). CVP-schepen van financiën, De
Meyer, sust nu dat die spaarkous langzaam dient leeggeschud, maar het
schijnheilige zit hem eigenlijk in verantwoording van de nieuwe belastingen
Die moeten z.g. dienen om de begroting in evenwicht te brengen en dat
terwijl WIJ vaststellen dat het geraamde boni voor 1978 nog 77 miljoen
bedraagt. Men moet maar durven I
De B e u l : ontroerd... maar niet
overtuigd !
Nadat schepen De Meyer zonder
veel overtuiging zijn treurzang had
gezongen Cgestegen loonkosten voor
het gemeentepersoneel, karige toebedeling uit het B-Fonds, gestegen bijdrage voor de brandweer, ISVAG,
enz., enz.) was het de beurt aan de
oppositie om haar oordeel over de
begroting uit te spreken. Als eerste
kwam volksvertegenwoordiger Andre De Beul aan het woord Hij verklaarde ontroerd, maar niet overtuigd
te zijn door de zwakke uiteenzetting
van De Meyer, die het voorstelde alsof de verhoging van de onroerende
voorheffing met 100 opcentiemen levensnoodzakelijk was om verder te
besturen. André De Beul hekelde de
misplaatste spaarzaamheid van het
kollege en het gebrek aan verbeelding. Wilnjk zet gewonnen-verloren
een jarenoude subsidiepolitiek voort,
zonder nieuwe prioriteiten te leggen.
Nergens wordt gebruik gemaakt van
het plan Spitaels om bv. aan kulturele
en vrijetijds-animatie te doen of om
werkloze universitairen voor buurt- en
wijkwerking aan te trekken De ekonomische krisis — een ander «argument» van De Meyer I — blijkt nergens uit integendeel: 2 stortbaden
die samen 26.000 frank zullen opbrengen, maar die de gemeenschap
200.000 frank voor de werking en
362.610 frank voor de schoonmaak
kosten, worden verder in stand gehouden... Het zwembad heeft een
overdreven personeelsbezetting vergeleken bij andere baden met eenzelfde kapaciteit en iedereen vraagt zich
vertwijfeld af waarom er nog 22,5 miljoen dient uitgegeven aan de verbouwing van een gemeentehuis dat in
1983 ophoudt te bestaan ! En zo zouden WIJ kunnen doorgaan, aldus A n dre De Beul, tegenover 200.000 frank
voor
ontwikkelingssamenwerking
(nog geen 5 frank per inwoner!)
staan enkele honderdduizenden voor
de aankoop van «kunstwerken», de
gemeentelijke middelbare biblioteek
— reeds jarenlang een VU-eis! —
komt niet uit de mappen, enz. enz...
W I J zullen ons dan ook bij de stemming onthouden en de belastingverhoging niet goedkeuren, zo besloot
André De Beul zijn indrukwekkend
betoog.
Wie niet met mij Is...
is tegen mij i Dat is altijd al het motto
van burgemeester Fabré (CVP) gew e e s t Ook deze keer toonde hij zich
op zijn smalst toen PVV-raadslid Benard bij hoogdnngendheid een voorstel deed om de autoweg (gepland in
de oude spoorbedding) buiten het
centrum te houden. Renard stelde
voor deze weg, komende van Mortsel, af te buigen aan de Slijkhoek en
hem dan over het tracé van de E-10
te laten lopen tot de geplande Grote
Ring. André De Beul vond dit een zinnig voorstel, dat een kommissiezitting
bij hoogdnngendheid zeker wettigde,
maar Fabré weigerde op de zaak in te
gaan z.g. «omdat hij niet wist over
wat het juist ging»I In realiteit duldt
Fabréke niet dat er op zijn jachtterrein (Openbare Werken) door anderen gejaagd w o r d t .
Amnestie und kein Ende !
Principegetrouw bracht Tom Verhoeven de amnestiegedachte in herinne-
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nng. Eerst door een toelage aan het
Amnestiekomitee voor te stellen en
toen dat geen doorgang vond, door
een motie voor te brengen. Samen
met André De Beul verdedigde hij
met hand en tand de opportuniteit
van een dergelijke motie, in zoverre
dat Fabré, ten einde raad en om vooral zijn BSP-koalitiegenoten niet voor
het hoofd te stoten (!), de zitting een
tijdlang schorste om overleg te plegen. Uiteindelijk w e r d een motie uitgaande van « ondergetekenden, leden
van de gemeenteraad van Wilrijk...»
aan de raadsleden voorgelegd. Voor
zover wij konden vaststellen heeft
iedereen die motie ondertekend, zodat er uiteindelijk toch iets uit de bus
kwam.

R A N S T : Driekoningenfeest om 1 5 u . in de parochiezaal van
Oeiegem.
r e n ! Mia draagt ook het Vlaamse
Kruis een warm hart t o e : zij vroeg
deze wekelijks ter beschikking staande idealisten met een verdubbelde
toelage van' 4.000 fr. te bedenken.

13

HEIST-OP-DEN-BERG : St-Maartensfonds Ke-Li: voordracht
door Wim Jorissen over Zuid-Afrika, om 20 u. 30 in zaal bij
Maelieke, Losstraat 87.

21

H U L S H O U T : VU-bal o m 20 u. 30 in de parochiezaal. O r k e s t :
Harry and the fnends. I n k o m : 60 fr.

VU-voorstellen
Het is een onmogelijke zaak de begroting rubriek per rubriek te bespreken.
Wij beperken er ons toe een korte
opsomming te maken van wat onze
raadsleden n.a.v. de begroting hebben
voorgesteld en verdedigd
Hugo J a c o b s vroeg om het gemeentehuis 1 avond per week open te houden voor mensen die allebei overdag
gaan werken, hij stelde een betere
straatnaambewegwijzering
voor,
vroeg (nogmaals) een onderkomen
voor het dakloze V N J en een indexaanpassing van de toelagen voor
vrije tijd.
Tom Verhoeven verdedigde een premie van 500 frank per tewerkgesteld
KMO-personeelslid (i.p.v. een belasting I) en een betoelaging van de wijkwerking (ook Elsdonk heeft nu zijn
wijkraad I); hij stuurde aan op grotere
zuinigheid bij de verwarming van sommige openbare gebouwen en vroeg
een plannetje van de voor gehandicapten toegankelijke viswaters in het
Antwerpse.
Walter Decoene eiste een verhoging
van de belasting op de publicitaire
aanplakborden, bepleitte een verhoging van de werkingskosten van de
Gezinsraad en een betere werking
van de gemeenteraad via een verruiming van de kommissiewerkzaamheden.
Pol Van der Gucht had vooral oog
voor technische aangelegenheden en
drong nogmaals aan op het drukken
van de receptiekosten.
André De Beul verkreeg na jarenlange inspanning eindelijk meer inzicht in
de samenstelling van het sociaal
fonds voor het gemeentepersoneel.
Dit fonds voorziet het personeel
van... soep en frisdrank en een jaarlijks feest dat iedereen als een verplichting aanvoelt Dank zij het aandringen van ons raadslid gaat men nu
eindelijk een echt sociaal fonds oprichten ! André vroeg ook nog een zitdag
voor de wijkagent die in ere moet
worden hersteld en een «Dr. Florent
Veeckmanslaan» tussen Hoogte en
Valaar (het kollege dacht in dezelfde
nchting). Ook de dames lieten zich
met vragen en voorstellen niet onbetuigd.
Lieve Van Vooren-Vallaeys kwam op
voor zwemlessen in het gemeentelijk
zwembad en Mia Oamen had gewettigde kritiek op de 2 stortbaden, die
niet enkel schandalig veel geld kosten, maar ook al met goed funktione-

ANTWERPEN STAD
DIENSTBETOON:
Door volksvertegenwoordiger A. De
Beul, telkens op maandag van 16 tot
19 u. op het s e k r e t in de Wetstr. 12,
Antw. Tel. 36.84.65. Door G. Bergers,
die het dienstbetoon verzorgd van
minister De Bruyne, bij Bergers thuis,
elke woensdag en zaterdag, Sint-Jansvliet 19, Antw. Tel. 33.91.65.
PAMFLET:
Eerstdaags wordt weer in alle bussen
van de stad een 8-bladzijden pamflet
gebust over « Zelfbestuur Nu ». U kan
altijd een handje helpen.
ABONNEMENTENSLAG:
Rond de nieuwjaarsdagen kan u een
geschenk-abonnement op W I J aanbieden aan enkele van onze oude getrouwen die er financieel met zo goed
voorzitten. Vermeld «geschenkabonnement » en stort 500 f r. op onze
tsankrekening K.B. 404-3036801-74
van V U Antw. Stad. W e laten de
gelukkige natuurlijk wel weten wie
hem het abonnement schonk.

De VU-werkgroep « Derde Leeftijd » van Bonhelden-Rljmenam lag aan de basis van het welslagen van
het 2de Mariekesfeest

Bonheiden- Rijmenam

Denderend 2"*' Mariekesfeest
Ondanks een zekere intimidatie, waaraan bepaalde middens van de plaatselijke meerderheid niet vreemd zijn, namen meer dan tweehonderd
bejaarden deel aan het VU-Mariekesfeest, o.w. senator W i m Jorissen en
volksvertegenwoordiger J o o s Bomers.
Z O N D E R OFFICIËLE STEUN
Tijdens een kort welkom van de V U afdelingsvoorzitter
Frans
Plaskie
w e r d hulde gebracht aan de inspanningen die de VU-Werkgroep leverde
voor het welslagen van dit feest. Een
speciale attentie had hij voor de
belangloze medewerking van de h.
Louis O p de Beeck van de gemeentelijke bejaardenraad. Verder wees
voorzitter Frans Plaskie erop dat de
VU-afdelingskas zich graag de financiële aderlating getroost om dit feest
volkomen gratis voor de bejaarden
van deze fusiegemeente in te richten,
en dit zonder te putten uit gemeenschapsgelden.
Senator W i m Jorissen toonde daarop
in enkele rake woorden aan dat de
Voksume bestaat voor en door mensen, dat elkeen er aan zijn trekken
komt, ook de zo dikwijls vergeten
groepen als bejaarden en zieken. De
V U blijft zijn beloften aan de bevolking trouw I
V E R E E N Z A M I N G DOORBREKEN
Daarna bracht volksvertegenwoordiger Joos Somers op zijn beurt hulde

aan de mensen van de derde leeftijd.
De sociale en maatschappelijke verworvenheden van» vandaag zijn het
resultaat van de offers en het werk
van onze ouders en grootouders. Hierop kunnen en mogen de huidige jonge generaties niet antwoorden met
een stelselmatig isoleren van de bejaarden uit onze samenleving. Integendeel, volksvertegenwoordiger Joos
Somers is van oordeel dat w e de vereenzaming van de derde leeftijd moeten doorbreken en alle middelen moeten benutten om de bejaarden in het
gemeenschaps- en familieleven te betrekken. Hier kan de bejaarde trouwens een onmisbare rol spelen door
zijn wijs inzicht en als behoeder van
heel w a l waarden, die soms te onbedacht door de jonge mensen van vandaag over boord worden gegooid.

Joos Somers pleitte dan ook voor
een gemeentelijk politiek beleid, waarbij de derde leeftijd o.m. via huisvesting, warme-maaltijdenbedeling, de oprichting van service-woonsten en andere passende maatregelen in staat
wordt gesteld — zelfs als semi-invalide — te blijven leven in het vertrouwde midden : de eigen familie- en vnendenkring, in eigen gemeenschap.
Volksvertega«woordiger
Joos Somers prees de VU-afdeling Bonheiden-Rijmenam omdat ze deze inzichten met sukses in praktijk wii
omzetten en dankte de bejaarden
voor hun vertrouwen in de VU-verantwoordelijken van deze fusiegemeente.
ZIEKENBEZOEK
Daarna konden de bejaarden gemeten van een heerlijk-gezellige Kempische koffietafel en een prachtige
gratis tombola. Tijdens de maaltijd
deed mevr. Maria Tuymans een oproep tot steun bij het ziekenbezoek
dat de Volksunie van Bonheiden en
Rijmenam inricht omstreeks Pasen
volgend jaar.
Tot slot w e r d verzamelen geblazen
voor een prettige danspartij die op
de tonen van het orkest « The Newcomers •' uitdeinde tot in de late uurtjes.

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
TE BERCHEM

Bij het O p e n b a a r Centrum
Vereiste attesten,
voor Maatschappelijk W^elbrevetten of
zijn van Berchem worden begetuigschriften
trekkingen voorzien van geattest
zins- of bejaardenhelpster Bejaardenhelpster:
voor buitendienst, met een van gezins- of bejaarden«Het arrondissementeel
bewervingsreserve van 1 jaar. helpster, afgeleverd door het
ministerie van Volksgezondstuur van Antwerpen wenst aan
Algemene voorwaarden
heid en van het Gezin (d.w.z.
alle VU-leden en sympatizanLeeftijd:
minimum
18
jaar,
ten een v o o r s p o e d i g en gelukbekwaamheidsattest afgelemaximum 45 jaar op datum verd door de minister of de
kig nieuwjaar. Z i j wenst tevens
van indiensttreding. De solli- staatssekretaris die, voor het
aan alle afdelingen een volgecitaties, vergezeld van een Vlaamse gewest, de gezinshouden werkkracht in dienst
van onze Vlaams-Nationale paruittreksel uit het register der zorg onder zijn bevoegdheid
tij, de Volksunie.»
geboorteakten, een bewijs heeft).
van Belgische nationaliteit,
een getuigschrift van goed Gezinshelpster: ofwel attest
zedelijk gedrag, een door het van gezinshelpster, afgelegemeentebestuur voor eens- verd door het ministerie van
Regionale
luidend verklaard afschrift Volksgezondheid en van het
van het attest, brevet of ge- Gezin (zie hoger); ofwel bredebatavond
tuigschrift, en een bewijs vet van gezinshelpster en/of
te Edegem
van voorkeurrechten zo men sanitaire helpster (d.w.z. ofdeze inroept, moeten toeko- wel brevet of getuigschrift
Hugo Schiltz spreekt op woensdag
men uiterlijk op 31 januari van gezinshelpster of ge25 januan '78 om 20 uur in de zaal
1978 te 11 u u r op het sekreta- zins- en sanitaire helpster;
« D e Basiliek», Hovestraat te Ederiaat van het OCMW, Uitbrei- ofwel kwalifikatie-attest van
gem over « Egmont: keerpunt voor de
dingstraat 322, 2600 Ber- het zesde leerjaar; ofwel stuVlaamse beweging ». Organizatie: V U
en FVV.
chem.
dieattest waaruit blijkt dat
de kandidate met vrucht het
zesde leerjaar heeft gevolgd;
afgeleverd door een hogere
secundaire beroepsschool, fiWALTER ROLAND
naliteit gezinshelpster of gezins- en sanitaire helpster).
ANTWERPEN
58
KERKSTRAAT
Inlichtingen kunnen op voorTel. (031)35.98.26
meld adres bekomen worWETTELIJK ERKEND OPTICIEN
den. Telefoon: 031/30.98.70 toestel 217.

Wensen!
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WIJ Id IX l^aKSUMI^

„Wij in België"

LIMBURG
Ook sterven wordt duur in Zutendaal
— Z o r g d e de vorige gemeenteraad
nog voor de komische noot door de
drastische verhoging op de barmeisjes dan was het tw/eede luik van de
belastingverhogingen eerder luguber
ook de graf- en grafkelderkoncessies
gaan met 100 % omhoog > Het toerisme in het Jaar van het Dorp wordt
ook met vergeten 500 f r / b e d / j a a r
voor de hotels en 50 fr/bed/jaar voor
de jeugdhemen
Willy Desaeyere
(ZVP) probeerde nog de stemming
over de nieuwe belastingen te verdagen tot na de begroting maar burgemeester Remans was onvermurwbaar stemmen i
— Schepen Heymans gaf daarna een
toelichting bij de begroting waaruit
bleek dat de C V P in 1978 zo ongeveer alles gaat uitvoeren wat zij de
laatste 10 jaar beloofde i Bij de bespreking in detail van de begroting
ging de kat de koord op De oppositie
bij monde van Simon Janssen CZVP)
en W Desaeyere (ZVP) bewees dat
uit de begroting duidelijk bleek dat de
enige bedoeling van de belastingverhoging was van een reserve van
ongeveer 6 miljoen op te bouwen
Een belastingverhoging met 75 % is
daarom absoluut met nodig

de oppositie de toeschouwers op
haar hand kreeg liet dan maar dadelijk stemmen terwijl W Desaeyere
nog steeds aan het interpelleren was i
— BIJ de bespreking van de toelagen
vroeg Simon Janssen CZVP) welke
verdeelsleutel of norm gehanteerd
w e r d Volgens burgemeester Remans
was er nooit een verdeelsleutel geweest en waren alle verenigingen
tevreden met wat zij kregen Willy
Desaeyere (ZVP) vroeg waarom de
toelagen niet evenredig met de belastingen stegen Hij stelde voor de toelagen ten minste aan de inflatie aan te
passen Volgens de burgemeester
vragen de verenigingen met meer en
volgens de h Bobbaers is te veel geld
ook al niet goed voor de Zutendaalse
verenigingen i Blijkbaar is geld alleen
goed besteed aan dure projekten
waar de gewone man van Zutendaal
mets aan heeft

digde «Sport en Kultuurraad» er nu
eindelijk zou komen en hoopte dat
deze in pluralistische geest zou werken
W a t het aanwerven van 22 personen
voor het plan Spitaels betreft verwonderde hij er zich over dat in de begroting weinig of mets hierover terug te
vinden was Volgens de burgemeester mogen zij het materiaal van de
gemeentewerklieden g e b r u i k e n ' Indien het werkloosheidsprobleem met
zo ernstig w a s zouden wij het als een
gelukte mop beschouwen
— BIJ de bespreking van de toetreding tot de «Interkommunale Maatschappij voor Milieubeheer» wees W
Desaeyere op de slechte ervanng die
men in Limburg heeft met interkommunales die dan gewoonlijk een staat in
de (CVP) staat worden
— De andere punten werden zonder
diskussie aangenomen zodat ook deze maratonzitting ten slotte eindigde
waar zij begon in hotel De Klok

W Desaeyere drukte er zijn tevredenheid over uit dat de al lang aangekon-

Vlaanderen
in de wereld

parel van f o t o g r a f i e e n drukkunst : g é é n foto's ( z o a l s In o p a 's tijd) v a n i m m e n s e f a b r i e k s g e bouwen
met
machines
en
schoorstenen.
^
C a r l U y t t e r h a e g e n , leraar aan d e
Koninklijke
Akademie
voor
S c h o n e K u n s t e n te G e n t , p r e z e n teert in d e w a n d k a l e n d e r z e v e n
originele en v e r b l u f f e n d rake foto's. Een p r o d u k t o m trots op te
zijn. W o r d t v e r s p r e i d in d e N e d e r l a n d e n , Frankrijk, D u i t s l a n d ,
Engeland, Turkije, N o o r w e g e n ,
Zweden, Amerika.

Een t e k e n aan d e w a n d is het
dat in V l a a n d e r e n b e d r i j v i g e ind u s t r i ë l e n m e e r en m e e r e e n
b e r o e p d o e n op V l a a m s e k u n s t e naars w a n n e e r z e hun klanten e n
relaties willen v e r r a s s e n .
Z o gaf d e r u b b e r v e r w e r k e n d e fabriek B e r g o u g n a n aan f o t o g r a a f
Carl Uytterhaegen de opdracht
een k a l e n d e r v o o r 1978 te ontw e r p e n . H e t r e s u l t a a t is een
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ZUTENDAAL:
20 u 30

Dnekoningenfeest

FRITUUR EETHUIS INGRID
Olenseweg 41 Westerio (Voortka
pel) tel 014/213696
Vraag prijzen voor uw feestmenus
Specialiteiten

Ook in afdeling Hechtel-Eksel hadden
de statutaire
bestuursverkiezmgen
plaats Met algemene instemming
w e r d Jef Heylen herkozen als afdelingsvoorzitter Gerard Van Herck
wordt afdelingssekretaris en Wilfried
Heylen penningmeester
Dominiek
Scrayen is verantwoordelijk voor de
pers Johan Bervacq tenslotte is afgevaardigde in de arrondissementsraad
Verheugend is de uitbreiding van het
bestuur met verschillende nieuwe leden, en tevens de vaststelling dat het
een erg jong bestuur is, met maar
liefst drie mensen beneden 25 j a a r i
De kooptatie van bestuursleden in de
uitgebreide bestuursraad zal op een
later tijdstip gebeuren Kandidaten
kunnen zich aanmelden bij het bestuur
Sint-

Wensen
De afdelingsbesturen van Peer en
Hechtel-Eksel wensen hun leden een
gelukkig en voorspoedig nieuw jaar
W e hopen dat we, als bestuur van de
V U daaraan kunnen meewerken,
door zoals in het verleden, permanent
ten dienste te staan van onze leden
Graag gedaan i
Bestuursraad
De Volksunie in onze gemeenten
staat wellicht voor de belangrijkste
penode van haar bestaan de suksesvoile verkiezingen van dit jaar hebben
ons de taak gegeven om er nog harder aan te werken
Zoals Jef Heylen pleegt te zeggen
« W e hebben de wind van achter, nu
moeten w e nog zoveel mogelijk gas
geven i» En inderdaad, w e moeten
profiteren van de nu gunstige omstandigheden voor onze partij W e moeten in de eerstkomende tijd alles op
alles zetten o m door te gaan O m de
verworven elektorale positie om te
zetten in kracht en macht in leden, in
een bestuur, in aktiviteiten, in dienstbetoon Het IS een opdracht voor de
eerstvolgende vijf jaar, tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen dan
zal het uur der waarheid slaan i
W e willen dan ook nogmaals een
beroep doen, ook al bij het begin van
dit nieuwe jaar, tot al onze leden en
sympatzanten D O E MEE i

in

Dancing

Klibos

om

Aanbevolen huizen

Bestuursverkiezingen
te Hechtel-Eksei
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voorgesteld »
•Persoonlijk ben ik bij de lezing van
« W I J in België» nog dieper dan vroeger getroffen geworden door wat
reeds dikwijls het mirakel der Vlaamse Beweging w e r d genoemd
«Ik kan niets anders dan de lektuur
van dit boek warm aanbevelen Niet
alleen aan de ouderen, die ongetwijfeld met veel genoegen kennis nemen
van een stuk geschiedenis dat voor
een groot deel met hun eigen leven
samenvalt, doch ook aan de jongeren,
die veelal onwetend zijn over de 150
jaar lange stnjd die gevoerd w e r d met
het oog op de emancipatie van het
Vlaamse volk»

Zo wenst VU-Hasselt

De oppositie laakte ook de geplande
uitgaven van 40 miljoen voor het nieuw e gemeentehuis en kultureel centrum en dat voor een gemeente van
nog een 5000 inwoners De CVP'ers
van Zutendaal apen hier duidelijk hun
grote broers van Genk na Misschien
knjgen wij ook nog een Place Misère"?
Burgemeester Remans die voelde dat

Het sekretariaat is gevestigd
Lambertusstraat 46, Hechtel

W I J hennneren graag nog even aan
het werk van Flor Wulms die met zijn
interessant boek «Wij in België», op
een vlotte en heel aparte wijze 150
jaar Vlaamse beweging beschrijft
Dit boek IS nog steeds verkrijgbaar
door overschnjving van 290 fr op
bankrek nr 455-7109391-18 KB-Hasselt van Flor Wulms, met de vermelding voor « W I J in België»
Graag een paar citaten uit het voorwoord door senator Evrard Raskin,
een goede vriend van Flor Wulms
« Kenmerkend voor « Wij in België » is,
dat de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging op een leesbare, op een
voor ieder toegankelijke wijze w o r d t

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan 47,1850 Gnmbergen
Tel 02/268 1402
Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054/3337 56
DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein Heusden-Limburg
M e t deze Tijl en Nele van onze plaatselijke kunstenaar, Theo Hoeven, wenst de
VU-afdeling Hasselt een vredevol nieuwjaar aan alle leden sympatizanten en
Vlaamsdenkenden i
Meteen herinneren wij nogmaals aan ons nieuw trefcentrum vanaf 1 jan 1978,
de «Uilenspiegel», Guffenslaan I, Hasselt Tel 2 2 2 8 9 3 , voor vergaderingen,
sekretanaat, dienstbetoon en trefpunt op vnjdagavond Wanneer ontmoeten wij
U daar eens '

x\.l_i~x\.J_i keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Tel 011/2223.22.

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)

Maaseik:
eerste stap naar openheid ?
De gemeenteraadszitting van 21 december 1977 m9g bestempeld worden als een duidelijk sukses voor de
oppositie, in het biezonder voor V U raadslid Jaak Cuppens
Voor de eerste keer sinds het ontstaan van de fusiegemeente Maaseik
w e r d aan fatsoenlijke voorlichting gedaan, meer bepaald in verband met
twee BPA's, voor Verloren Kost en
Berg-Waterloos Deze plannen werden uitgebreid en op deskundige wijze voorgelegd door de heren Servaes
van IML en Croonenberghs van de
Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten
Maandenlang heeft Jaak Cuppens gepleit voor voorlichting, geijverd voor

openheid Wij hopen dat het initiatief
van het gemeentebestuur geen eenzaam randfeitje zal blijven, maar dat
men verder gehoor zal geven aan de
talnjke verzoeken een algemeen plan
op lang termijn voor te leggen ten einde een efficient grondbeleid te kunnen voeren in de gemeente
Algemene plannen, eén van de voornaamste programmapunten van de
Volksunie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maaseik in 1976, geven
met enkel een globaal inzicht van de
politiek die men wenst te voeren,
maar ze vergroten de inspraakmogelijkheden van de bevolking en leveren
een belangnjke bijdrage tot het vermijden van een draaimolenpolitiek met
haar rampzalige gevolgen

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na18u 4254642
PVBA J BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/412589
Wij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)
DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33.2400 MOL
014/31 1376
.UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24.1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal

LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabrikalie kleine lederwaren bneventassen - geldbeugels - sleutelhouders

RESTAURANT TIJL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 28.74
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag gesloten
Steeds welkom m
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis'
ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI
MALPERTUUS
Vlaams Ontmoetingscentrum
(nabij station)
Turnhoutsebaan 15, MOL
Voor feesten
zaal ter beschikking
Dinsdag gesloten
Tel 014/316472
KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten
TAPPERIJ
KUMMELSHOF
Oaze in de drukke verkeerswoestijn. Stationsstraat 27 te ASSE.
Tel 02/4527005

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/711240
Verwarming - stoom - sanitair Alle
herstellingen

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58.8581
Alle dag- en weekbladen
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
C^fe. restaurant, speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 053/6687 40
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BRABANT
Mag er in de Leuvense gemeenteraad
nog gesproken worden ?
De dagorde van de gemeenteraad van 19 december jl bevatte 69 punten Drie
ervan waren afkomstig van de oppositie De zitting liep opnieuw uit tot 3 u 30
De vergadering werd gekenmerkt door een scherp incident tussen volksvertegenwoordiger P de Vlies (CVP) en raadslid Van Itterbeek (VU), die het verwijt te horen kreeg te veel aan het woord te komen De socialisten sprongen
onmiddellijk in de bres en verweten op hun beurt aan het CVP-raadslid en
fraktievoorzitter dat hi| de halve tijd slaapt Het is al gebeurd dat De Vlies
gewoon even in de vergadering verschijnt, het aanwezigheidsregister tekent
om de zitpenning te kunnen opstrijken en daarna verdwijnt Van Itterbeek antwoordde dat hij de zaken instudeert en dat hem dat toch met kwalijk kan
genomen worden Hij besloot met te zeggen • De heer De Vlies verwijt me
dat ik met slaap»
De C V P - P W meerderheid begint het danig op de heupen te werken dat de
BSP-VU telkens zeer slagvaardig is en met kennis van zaken tussenbeide
k o m t In de zitting van 19 december kwamen vooral de stedelijke toelagen
aan bod, een reeks belastingen op het aanplakken en een gewijzigd belastingsreglement op de vertoningen en vermakelijkheden Tenslotte werd er fel
geredetwist over een betoelagingsreglement voor gemeenschapslokalen en
over de verbetering van enkele wegen
Toelagen
De burgemeester leidde de bespreking in met erop te wijzen dat de fakultatieve uitgaven gemiddeld 220 fr per
inwoner bedroegen wat een stijging
betekent van ongeveer 20 % vergeleken met vorig jaar Alleen de inwoners van Heverlee gaan er op achteruit daar bedroeg het gemiddelde 260
fr De BSP vond dat die cijfers met
veel aantonen omdat de faktor van
de levensduurte er met in verrekend
IS De V U vroeg dat de tabellen met
de verdeling van de toelagen tijdig
aan de raadsleden zouden meegedeeld worden Het is nu praktisch
onmogelijk de dossiers te onderzoeken Maunts Van Haegendoren kantte zich voorts tegen het feit dat de toelagen van de maatschappelijk kulturele sektor berekend waren volgens
een reglementering van de Vereniging van Steden en Gemeenten Hoe
goed die regeling ook mag zijn het is
een unitair Belgisch voorstel voor een
matene die tot de kultuurgemeenschappen behoort
Van Itterbeek
(VU) vroeg dat er het volgend jaar
wat meer eenheid zou komen in de
huidige 19 verschillende berekeningswijzen en dat er zou gestreefd worden naar een prestatiegerichte betoelaging waarbij de kwaliteit aan bod
zou komen

Kulturele verenigingen
blijven belastingen
betalen
Het reglement op de belastingen op
vertoningen en vermakelijkheden had
op de zitting van 1711977 al aanleiding gegeven tot heftige diskussies
De V U noemde het toen een fiskalizering van de kuituur Met veel bemerkingen die er toen door de oppositie
gemaakt waren werd rekening gehouden De opvoedende en kinderfilms vallen nu buiten de belasting
Ook wordt er geen belasting meer
geheven op het dansen in commerciële inrichtingen (de zogenaamde •< cafes chantants») De socio-kulturele
verenigingen die niet meer dan 50 fr
entreegeld vragen zijn vrijgegesteld
Vraag je entreegelden van 50 tot 60
fr betaal je 3 000 fr van 60 tot 70 fr
IS het 4 0 0 0 fr van 70 tot 80 fr is het
5000 fr van 80 tot 100 fr betaal je
6000 fr en voor nrieer dan 100 fr
entreegeld wordt het 10000 fr Het
huidige stelsel betekent een gevoelige
verhoging vanaf 50 fr voor elke
schijf van respektievelijk 1 500 1000
2 000 en 4000 fr De belasting was
vroeger beperkt tot 6 000 f r De totale

opbrengst van die belasting wordt op
2 miljoen geraamd
Raadslid Van Itterbeek stelde dat het
met de kulturele verenigingen zijn
althans de kleine die grote winsten
boeken op hun bals maar vooral de
zaaluitbaters van wie de winsten moeilijk kunnen nagegaan worden Hij
vroeg de socio-kulturele verenigingen
vrij te stellen van die belasting Het
amendement w e r d verworpen door
de CVP-PVV
Wegen Lange Loweg
en de v e r b i n d i n g
GrammaireDiestsesteenweg

Ook

BSP lid Van Mellaert hield een pleidooi voor de verbinding van de E5
vanaf Grammaire met de Diestsesteenweg over Lobergen Dat trace
wordt nog steeds opengehouden en
was enkele jaren geleden het voor
werp van felle betwistingen Als alternatief werd toen de Martelarenlaan
naar voren geschoven, met een ver
lengstuk langs de 1 Meilaan Het
socialistisch standpunt moet in verband gebracht worden met het verzet
tegen de bouw van de evenementenhal in Kessel-Lo die langs die verbindingsweg zou ingeplant worden
Naar aanleiding van de princiepsbeslissing voor de verbetering van een
stuk van de Langeloweg tussen de
Heidebergstraat en de Trolieberg
vroeg Van Itterbeek naar de reden
van dit werk Hij zag hierin een gevaar
voor een verdere verkaveling van de
Trolieberg
De Bremstraat (Heverlee) wordt met
verbeterd De inwoners worden ken
nelijk gestraft omdat ze zich verzet
hadden tegen de verbreding op 10 m
en de bebouwing van de zone waar
de weg zou op aansluiten
Tot slot deelde de burgemeester mee
dat de raad in 1977 meer dan 98 uren
bijeengeweest was maar de honderd
uur met had bereikt waarop Tobback
(BSP) lachend replikeerde «het volgend jaar doen w e beter i »
EVI

Herent - Veltem - Winksele
B e t o e l a g i n g voor
gemeenschapslokalen
Het Kollege zal in 1978 1 miljoen voorzien in de begroting voor de verbetenng van pnve-gemeenschapslokalen
De betoelaging wordt beperkt tot
200000 fr Hiermee wordt de politiek
van de vroegere deelgemeente Kessel-Lo voortgezet De kredieten kwamen in hoofdzaak ten goede aan parochiezalen De BSP had er zich steeds
tegen verzet tot ze er zelf aanspraak
ging op maken voor verbouwings
werken aan het Volkshuis en een
vakantietehuis In Kessel-Lo was het
krediet beperkt tot 500000 fr De V U
en BSP zagen in het nieuwe regie
ment een gevaar voor verdere privatizering van gemeenschapsgelden in
overwegend C V P gerichte lokalen
Z e drukten erop dat het reglement
niet de verdere en noodzakelijke uitbouw van openbare gemeenschapslokalen in het gedrang mag brengen
Van Itterbeek onthield zich bij de
stemming omdat die belangrijke stap
in het kulturele beleid met vooraf
besproken was in de kommissie kuituur

Firma
VAN DOOREN
Hout
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Thuisbestelling
Toonzalen

W I J lO

Minister-gemeenteraadslid G Geens
was weerhouden tijdens de raadszitting van woensdag 14 december II
voor een bijeenkomst van het kernkabinet Vooraf had de minister aan
onze fraktieleider laten vragen zich te
onthouden De fraktie en het bestuur
beslisten echter met in te gaan op dit
verzoek zodat er een 12-12 verhou
ding ontstond in de Raad
Was het een maneuver "^ Of komen
er barsten in de meerderheid "^ Of is
er verdeeldheid binnen de B S P ' Feit
IS dat bij de bespreking van de begroting van de kerkfabriek schepen Heusmans van begroting bezwaren maak
te tegen de voorgestelde begroting
Hierop volgde een schorsing die aan
C V P en BSP een drogreden bezorgde om weg te blijven van de vergadenng
Burgemeester P Smout was uiteraard tevreden over deze afloop In
het agenda van minister Geens bleek
alleen nog 23 december een vrije
dag te zijn zodat Smout voor die dag
de Raad opnieuw bijeen nep Het
belooft een spannende vergadering
te zijn Er is vooreerst het meningsver
schil tussen de meerderheidspartijen
over de begroting van de kerkfabriek
Verder krijgen de raadsleden de begroting voor 1978 voorgeschoteld
V U fraktieleider
Roger
Overloop
plaatste de bespreking en stemming
over het wapenschild op de dagorde
Raadslid De Deken zal tussenkomen
over Coral Metal Bovendien zal bur
gemeester Smout moeten uitleggen
waarom hij na tijdens de vorige zitting een voorstel terzake van de V U
te hebben afgewezen nu terugkomt
met de bespreking van oe subsidiever
deling aan de Herentse verenigingen

Fraktieleider Roger Overloop krijgt
andermaal de gelegenheid om te tonen dat de V U van nabij de meerderheid gadeslaat Smout en zijn koalitie
zullen leren dat een harde en opbouwende oppositie niet kan ontweken
worden
Na de raadszitting van november
schreven w e in onze streekpers
«Als Overloop spreekt luistert zelfs
Smout » Na vnjdag a s zullen w e
weten of de soms hautaine burgemeester zijn goede oor te luisteren
legt

Pers verbolgen over
PVV-BSP-beleid in
Diest
Dat de plaatselijke perskorrespondenten verbolgen zijn over de handelwijze van het Diestse Schepenkollege
bewijst wel onderstaand uittreksel uit
een artikel van Georges Gielen in
« Koerier "Hoewel sommige onderwerpen
niet
altijd aan de grote klok moeten gehangen worden mag hiervan geen mis
bruik gemaakt om
oppositiepartijen
via de geheime zitting monddood te
maken In een open - samen—leving
heeft de bevolking recht op informa
tie ook als die eens de andere klok
laat horen Vooral de plaatselijke ver
slaggevers moeten ondervinden
dat
Groot Diest er sinds de fusie informatief beslist met op vooruitgegaan
is
Wanneer de pers achter de feiten
moet hengelen hoeft het niemand te
verbazen als er eens een oude laars
wordt opgevist»
w s

Sinterklaas

en Zwarte

Piet

kwamen

hun-boompje

planten

St.-Niklaas op de
gemeenteraad te Tielt-Winge
D e m e e r d e r h e i d in d e z e g e m e e n t e w o r d t g e v o r m d d o o r liberalen
e n s o c i a l i s t e n C V P zit in o p p o s i tie e n d e V U h e e f t g e e n v e r k o z e nen D e zitting w a s pas b e g o n n e n

Nieuw VU-bestuur
te Kapelle-o/d-Bos
Voorzitter Huysmans Frans K a p o d
Bos sekretaris Geens Gust Kap o d
Bos
penningmeester
Huysmans
Hektor
Kap o d Bos
propaganda
Calders Leon K a p o d Bos en Somers-De Gendt Suzanna K a p o d Bos organizatie De Keersmaeker
Jan (ook ondervoorzitter) K a p o d Bos en Piscador Frans K a p o d - B o s
V U J O Calders Walter K a p o d - B o s
en Van der Veken Guido Nieuwenrode andere tiestuursleden Van den
Brande Maria Nieuwenrode en Van
der Poel Robert K a p o d Bos
Gemeenteraadsleden
Peeters Paul
(schepen) K a p o d Bos Breugelmans
Daniel K a p o d Bos Van der Veken
Jan Nieuwenrode Verschueren Rosa Kap o d Bos
OCMW-leden Carlin Jan (voorzitter)
Nieuwenrode Pas Julia Ramsdonk
Verschueren Mireille K a p o d Bos
Afgevaardigden
arrondissementsraad Calders Leon Huysmans Hektor en als plaatsvervangers Van den
Brande Maria en Calders Walter
De afdeling Kapelle bestaat uit de
gemeenten Kapelle-op-den-Bos Nieuwenrode en Ramsdonk

VU-ltterbeek
in het nieuw
Op 16 december w e r d het nieuwe
bestuur aan de leden voorgesteld De
taakverdeling werd als volgt geregeld voorzitter Albrecht de Schryver ondervoorzitster Mevr S Thiebaut-Van der Weeën
sekretaris
M o n de V o s
penningmeesteres
Mevr Hilda Buyse bijgestaan door
Andre Dupont
propaganda
Fons
Prinsen
(gemeenteraadslid),
bijgestaan door Jan Verbruggen organizatie Roger Wauters bijgestaan door
Marcel de Bille
Dr R Van de Vondel maakt deel uit
van het bestuur als gemeenteraadslid
en verder werden gekoopteerd Lilly
Banck Louis Verbeiren Joris Lissens
Walter Bolleire en Fred Eeckhoudt
Deze ledenvergadering was bijzonder geslaagd dank zij een filmvertoning verzorgd door Joris Lissens en
een bezielende toespraak van Mare
Stals afgevaardigde van het partijbe
stuur
De uittredende bestuursploeg was er
in geslaagd de afdeling uit te bouwen
tot een van de belangrijkste van het
gehele arrondissement De nieuwe
ploeg IS vast besloten onverdroten in
die zin voort te doen i

als S i n t N i k l a a s e n Z w a r t e Piet
hun intrede d e d e n Sint Niklaas
w a s speciaal o p v e r z o e k van de
Volksunie-afdeling Tielt-Winge gek o m e n o m aan de b u r g e m e e s t e r
de L E E U W E V L A G te overhand i g e n D e S i n t zei d a t d e g e m e e n te deze vlag nodig had o m d a t op
11 jüli a a n g e e n e n k e l g e m e e n t e huis een L e e u w e v l a g te b e s p e u ren was Daarop overhandigde
d e V U - S i n t d e vlag aan d e burgem e e s t e r dit o n d e r a p p l a u s v a n
het publiek
Dit g e s c h e n k w e r d blijkbaar geapprecieerd want de leeuwevlag
w e r d dadelijk r o n d d e s c h o u w
gedrapeerd D e rest van de gem e e n t e r a a d v e r l i e p d u s o o g in
oog met de leeuwevlag
Z w a r t e Piet g i n g bij d e g e m e e n t e raadsleden rond met sigaren en
pralines die d o o r iedereen gretig
werden aangenomen
W a a r o m dit late
Sint Niklaas b e z o e k ' '
o m d a t in h e t v o o r b i j e jaar g e b l e k e n IS d a t o n z e g e m e e n t e o v e r
g e e n enkele leeuwevlag beschikt
o m d a t WIJ w i l l e n v o o r k o m e n d a t
« m e n » zich z o u verschuilen
achter een «vergetelheid» o m
d e z e vlag met te hangen
o m d a t WIJ d e d i s k u s s i e o m t r e n t
h e t al d a n met o f f i c i e e l k a r a k t e r v a n d e z e v l a g willen b e ë i n d i g e n D e vlag die d o o r ons w e r d
a f g e g e v e n is d e o f f i c i e e l g o e d gekeurde
MAAR VOORAL
omdat onze negentien gemeenteraadsleden
trouw
gezworen
hebben
aan
de
Belgische
g r o n d w e t en de Belgische wetten
W e hebben voor de twijfelaars
van
ons
gemeentebestuur
v o o r alle z e k e r h e i d d e w e t t e k s t
en de uitvoenngsbesluiten opgezocht
W I J w i l l e n m e t dit g e b a a r o n s
g e m e e n t e b e s t u u r h e l p e n bij d e
t o e p a s s i n g v a n d e w e t die s t e l t
d a t o p 11 juli d e v l a g v a n d e
Nederlandse
Kultuurgemeenschap (de leeuwevlag) w o r d t
gehesen
S a m e n met die vlag
mogen
andere officiële vlagg e n g e h e s e n w o r d e n (zie d e kreet van 6 7 1 9 7 3 - staatsblad
v a n 1 2 9 1 9 7 3 ) , (zie K B
van
571974
staatsblad
van
1071974)
o m d a t WIJ v i n d e n d a t o n s g e m e e n tebestuur de nationale w e t t e n
met mag miskennen
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S.K.M. brengt een

SUPER KLEEIJES FESTML
met honderden exclusieve feestkleedjes, namiddag-kleedjes
en wonderbaar mooie lange avondkleedjes uit de beste Europese kollekties.

Uw nieuw kleedje
zeker iets van „Succes Kleding"
Aparte kollekties voor de jeugd en tevens een enorme keus
voor dames, ook in grote maten.
Extra aanbieding:
Prachtige dameskleedjes volledig gedubbeld aan 895 fr. Eskamprijs.

, UW KLEEDJESSPECIALIST
Kom eens eerst naar Niel kijken, het is de moeite.

«"'.;.::%.

WÊÊÊÈif

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIAUST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 2-14

OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT M UUR
• ZATEBDAG VAN » T O I H JUB
• 2 0 N EN FEESTDAGEN C t 5 L 0 T t N
• RUIME EIGEN PARKING

WIJ IM D€ l/OLK9Uni€

OOST-VLAANDEREN
In de Vlaamse Ardennen beleefden
we een echt VU-jaar
Tot spijt van wie het benijdt, beleefden we in het arrondissement waar ook
Verroken en De Croo werkzaam zijn, een formidabel VU-jaar in 1977. We kregen er voor de eerste maal in de geschiedenis een VU-parlementair, Lieven
Bauwens, die in de gemeenteraadsverkiezingen van Brakel, tweede reeks,
tevens VU-gemeenteraadslid werd en zijn stemmenaantal een geweldige
sprong zag maken. Germain De Rouck dreef het stemmenaantal voor de
senaatslijst op met 2.109 enkel voor het arrondissement Oudenaarde, terwijl
in Aalst het stemmenaantal van 1971 werd overschreden, zodat met 37.578
stemmen voor de arrondissementen Aalst-Oudenaarde het hoogste VU-cijfer
uit de geschiedenis werd behaald. Maar er moest aan deze uitdrukkelijke wil
van de bevolking ook konkrete gestalte worden gegeven in een strukturele
uitbouw van de VU, vooral dan in het arrondissement Oudenaarde.
Hoever staan we na drie maanden hard werken ?
Alhoewel reeds na de verkiezingen
werd gestart met de gedachte van
een vlugge uitbouw en in veel gevallen de basis ervan reeds werd gelegd,
kreeg deze slechts na de vakantie duidelijk gestalte. Na prachtige initiatieven van Brakel en Oudenaarde, goed
geslaagde bals en ledenfeesten, ook
propagandistische akties, was reeds
Wortegem-Petegem aan het werk getogen. Als eerste afdeling in het arrondissement werd daar reeds onmiddellijk na het Egmontakkoord een inform£(tieavond belegd, die trouwens
door een tweede werd aangevuld bij
de bestuursverkiezing op 16 decennber. Men kan in Wortegem-Petegem
dus zeker niet zeggen dat er geen
demokratische doorstroming tot de
basis geweest is, zo sterk dat op het
einde van de laatste avond een gewone arbeider er uitriep, dat het tijd was
om zich met de sociaal-ekonomische
problemen bezig te houden. Ook te
Brakel en te Oudenaarde zou kamerIki Frans Baert op de bestuursverkiezingen voor de leden over het Egmont-Pakt spreken, p>akt dat voorzitter Hugo Schiltz reeds had aangeraakt nog in volle bespreking bij de
viering van Lieven Bauwens te Brakel.
Ons arrondissement had trouwens de
dag voor de goedkeuring op het Barrikadenplein een ruime raadpleging van
de verantwoordelijken gehouden,
waarop senator Eugeen De Facq de
voorlichting had gegeven. Dat allemaal om te bewijzen, dat de verantwoordelijken en de leden in ruime
mate werden geraadpleegd, reden
waarom ondanks de lage aanvallen
van de taalgrenskampioen Jan Verroken en de verkeerde informatie langs

vele zijden, er nopens de houding van
de VU in ons arrondissement weinig
beroering heerst Integendeel.
De VU heeft er wind
in de z e i l e n !
Toen iemand bij de bespreking op
nationaal vlak onze arr.-sekretaris —
aktief zoals gewoonlijk — lidkaarten
op zak zag steken, kreeg hij als lakonieke bedenking erbij «Wat ga je
daar nog mee doen ? »
Wat we er mee gedaan hebben, zal
blijken uit de statistieken van het nationaal sekretariaat..
Na de vakantie werd Huise-Zingem
met een groots bal boven de doopvont gehouden. Deze afdeling moet in
deze moeilijke hoek van het arrondissement, traditioneel blauw jachtgebied, vechten tussen de grote machtsblokken van PVV en CVP. Het vertrouwen winnen van de bevolking en
langzaam de druk breken van de grote syndikale en mutualistische organizaties is niet gemakkelijk. Het gelijkt
bijna op een ondergrondse beweging... maar het zal dat zeker niet blijven ! Ook in Zwalm was het met onze
vriend Hubert Reynaert niet gemakkelijk de stnjd aan te gaan in de gemeenteverkiezingen — tweede reeks —
tegen twee niets ontziende machtsblokken. Het was een moedige maar
ongelijke strijd waarin Hubert zo goed
mogelijk zijn plan trok en de VU haar
aanwezigheid als partij in het arrondissement fc>evestigde.
Op 11 november
uitgerekend
startten dan Ronse en Maarkedal
opnieuw met een etentje op de Visvij-

vers en een wandeling door de Vlaamse Ardennen, bescheidener dan Brakel, Oudenaarde en Zingem misschien, maar met niet minder wil tot
uitbouw. Dat zal de nationale sekretaris wel gewaar geworden zijn aan de
laatste blauwe kaarten, die zijn binnen
gekomen. Het feest zelf was trouwens goed geslaagd en we mogen de
inspanningen van onze voorzitster
(de afdeling Ronse kan bogen op een
vrouwelijke voorzitster!) en haar
ploeg mannen zeker naar waarde
schatten I De ploeg van Ronse houdt
van punch!

En ook de andere
genreenten komen...
Lierde wordt gesticht op 9 november,
Kluisbergen is in volle ontwikkeling en
Kruishoutem wacht in stilte het geschikte moment af om ook van start
te gaan. Eens deze afdelingen uitgebouwd, zal het instrument zijn geschapen voor een effektieve VÜ-werking in de diepte. Daarom zouden we
een oproep willen doen tot alle afdelingen, tot alle verantwoordelijken om
zich in deze periode, die een uitdaging
is voor de VU op nationaal vlak, maar
een dubbele uitdaging voor de VU op
arrondissementeel vlak, zich niét bezig te houden met de klein dingen
maar met de grote politiek, de lijn van
de VU arrondissementeel en nationaal.
Waarin bestaat deze uitdaging
Zonder ons te kunnen uitspreken
over de definitieve teksten van het
Egmontpakt maar met het volle vertrouwen in onze woordvoerders, weten we dat de VU nationaal belaagd
wordt door diegenen die haar ondergang willen. Aangezien ook de CVP
en de BSP nationaal meespelen, laten
ze het werk over aan de kuttuurorganizaties, rol die het Davidsfonds zeer
goed vervult het Vermeylenfonds
niet aangezien Gerio zich nooit als
zodanig zal laten behandelen. In het
arrondissement Oudenaarde woont
echter de enige CVP-er, die zk;h
tegen Egmont verzet Het zou ons te
ver leiden om al de redenen van zijn
verzet uiteen te zetten maar het zou
aan de hand van zijn artikels uit « zijn »
weekblad wel interessant zijn het te
doen. Nu de VU zich nationaal en
gemeentelijk genesteld heeft en uitbouwt kiegint hij er het hoofd bij te
veriiezen. Zijn lage aanvallen moet de
VU dan ook passend kunnen beantwoorden.

WEST-VLAANDEREN
VU-nieuws uit Assenede
Veel werd er tot nog toe niet geschreven in - WIJ » over de fusiegemeente
Assenede-Bassevelde-Boekhoute-Oosteeklo. Maar wij zijn vast van plan om
hierin verandering te brengen. Wij beginnen met het begin, zoals het hoort, en
dat zijn de bestuursverkiezingen. Met een zeer goede opkomst in Oosteekio,
en een matige opkomst voor Assenede-Boekhoute en Bassevelde werden
volgende besturen verkozen:
Oosteekio:
Assenede:
Voorzitter: Etienne Van de Veire;
Voorzitter: G. De Wilde; OndervoorSekretaris: Guido De Pestel; Penningzitter ; Aline Bonne; Penningmeester.
meester : Mare Dierick; VUJO: GuiFrans Verbeke ; Sekretaris: Loranda
do Van de Veire; Leden: Eric De
Van Goethem; VUJO: Lutgart PauVos, Laurent Cocquit
wels ; Leden: Raymond Van Goethem.
Bassevelde:
Voorzitter: Wilfried Van de Veire;
Sekretaris; Willy De Kesel; Penningmeester : Jozef Verstraeten ; VUJO:
Laurent Van Wijnsberghe; Leden :
Noel De Groote, Noel Van Steenberg-

Het Europa der
Volkeren te Kortrijk
Op dinsdag 10 januari 1978 komt op
uitnodiging van de VU-afdeling Zwevegem Senator E De Facq spreken
over - Het Europa der Volkeren Volksnatbnale visie op Europa*. Zaal van
Bekaert Sportcomplex te Zwevegem.

WIJ

»

Voor de werkgroep van de fusiegemeente Assenede, die sinds 1975
aktief is, werd het bestuur als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Guido De Wilde; Ondervoorzitter ; Guido De Pestel; Penningmeester : Frans Verbeke; Sekretaris:
Noël De Groote ; Leden : alle bestuursleden van de vormende afdelingen.
Als arrondissementeel afgevaardigden werden aangeduid:
Voor Assenede-Boekhoute; Guido
De Wilde ; Voor Bassevelde: Wilfried
Van de Veire ; Voor Oosteekio: Etienne Van de Veire.

Bestuursvergadering te Anzegem
De afdeling heeft het financieel zwaar
te verduren gekregen bij de laatste
verkiezingen. De bestuursleden hebben dan ook als eerste zorg zo rap
mogelijk uit de schuld te geraken. Een
drietal konkrete voorstellen werden
aanvaard, o.m. het inrichten van een
bal.
Schikkingen werden getroffen opdat
de afdeling altijd zou vertegenwoordigd zijn op de arrondissementele vergaderingen.
Luk Bohé, vertegenwoordiger van het
Vlaams Ziekenfonds, vroeg uit te zien
naar een lokaal om zitdagen te houden en het VU-dienstbetoon.
Walter Vanmarcke, gemeenteraads-

lid, werd gevraagd de gemeentelijke
overheid erop te wijzen, dat bij elke
bevlagging de Vlaamse Leeuw eveneens moet wapperen. Zal onze gemeente betrokken worden bij de Hugo Verriest-feesten in 1978 te leper ?
(Hij was lange tijd pastoor van de
deelgemeente Ingooigem en heeft er
zijn grafmonument). Kan onze gemeente de wens inwilligen van de
Kommissie van Nederiandse Kuituur
te Brussel, die vraagt de namen en
adressen kenbaar te maken van
dorpsgenoten - die eventueel in de
agglomeratie gaan wonen, teneinde
fien een fjassend onthaal te verzekeren.
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MERELBEKE: Driekoningenfeest voor de kinderen om 15.00
u. in zaal «Driekoningen» Hundelgemsestwg 656. Op het
programma: poppenspel, tombola, chocolademelk en boter-i
koeken.
12
HAMME-ZOGGE : Arrondissementeel Nieuwjaarsfeest in restaurant Hofstedeken om 19 u. 30 (Heirbaan 31). Voorstelling
van alle afdelingsbestuursleden. Eregast algemene voorzitter
Hugo Schiltz. Keuze tussen paling in 't groen, paling in tomatensaus of koud buffet
13
GENTBRUGGE: VU-FVV-nieuwjaarsreceptie om 20 u. in het
Kultureel Centrum. Voordracht door Maurits Coppieters
« Welk Vlaanderen willen wij ? »
En hoe dan ?
Niemand zal kunnen ontkennen, dat
de VU een grote rol gespeeld heeft in
het plan Coppieters voor het keerpunt 150, niet de viering van het oude
België maar van het nieuwe. De Croo
en Verroken, die ook zo'n plan hadden kunnen indienen in de goede
oude tijd, toen ze samen in dezelfde
regering zaten, hebben het niet gedaan. Waarom niet ?
De VU heeft aktief meegewerkt aan
de verbetering van het Openbaar Vervoer in het arrondissement Germain
De Rouck was één der eersten in de
WOVA (werkgroep, waarin de CVP
laattijdig en de BSP te laat toen de
trein naar Brussel reeds vertrokken
was) is meegesprongen.
Ook voor de wegeninfrastruktuur
wordt door de VU een alternatief uitgewerkt daar waar Verroken en De
Croo de Vlaamse Ardennen willen

verminken. In de laatste dagen van
het jaar 1977 werd trouwens de uitbouw gelegd voor de politieke werking : een « Wij in de Vlaamse Ardennen » verschijnend maandelijks op duizenden exemplaren zal aan rood,
blauw en groen een passend pantone-geel antwoord geven. In de «Parma » te Oudenaarde werd door de voltallige besturen van alle afdelingen
het voorstel van deze «Wij in de
Vlaamse Ardennen» met handgeklap
toegejuicht
De VU arrondissement Oudenaarde
is klaar om de politieke, de kulturele
en sociaal-ekonomische uitdaging in
de Vlaamse Ardennen passend te
beantwoorden. En dat zal men in 1978
wel vlug gewaar worden.
Met onze beste wensen voor het nieuwe jaar aan alle mensen van goede
wil in de Vlaamse Ardennen. Het
wordt nog een beter VU-jaar.

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van ERPE-MERE
Te begeven betrekkingen in vast v e r b a n d :
1. Sekretaris OCMW, f uil-time
2. Maatschappelijk werk(ster), full-time
De aanvragen, vergezeld van de volgende stukken:
— Uittreksel uit de geboorteakte (op zegel);
— Bewijs van goed gedrag en zeden (op zegel:
voor openbaar bestuur);
— Bewijs van nationaliteit (op zegel);
— Gelegaliseerd afschrift van diploma's en
getuigschriften;
— Desgevallend militiegetuigschrift en bewijs
van voorkeurrecht;
dienen, per aangetekend schrijven, gericht a a n de
heer L Van Pollaert, Voorzitter OCMW, Bosstraat 45,
9420 Erpe-Mere (Mere) en uiterlijk toekomen op 8
februari 1978.
Wettelijk barema
Inlichtingen en voorwaarden zijn te bekomen op het
centrum van het OCMW, Erpe-Mere, Steenweg 56,
9541, Bambrugge, alle dagen van 9 tot 12 en van 14 tot
16 u, behalve op zaterdag.

Vlaamse Kring Denderleeuw
stelt jaarplanning voor
Op tweede Kerstmis kwam onze
werkgroep bijeen en werd overgegaan tot de samenstelling van een

Een z o n n i g e tuin het
h e l e jaar d o o r !

HOBBYSERRES
• Zeer sterke, degelijke en
waterdichte konstruktie.
• Uitvoering in
aluminium
met kitloze beglazing.
• Zeer eenvoudige montage
en niet tiet minste onderhoud.
• Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
in lengte tot
10,60 m. - ^
Vraag ons vrijblijvend folder en
priislijstU!

Serrebouw
DEFORCHE pvba
G e n t s e h e e i ^ e g 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)

bestuur. Voorzitter Herman De Poorter, sekretaris Peter Rigo en penningmeester Herman Van de Velde stelden samen met Ireen Casteur, Johan
Cornells, Nestor De Saedeleer, Jaklien Van Eesbeek en Erwin Vermeire volgende jaarplanning voorop:
— april of mei: autotocht langs
bekende route;
— mei of september: tweedaagse
uitstap;
— inleggen bus naar IJzerbedevaart;
— organizatie verplaatsing naar
Zangfeest te Antwerpen;
— visvangst op zee;
— filmvoorstelling in de vakantieperiode ;
— half november: Breughelmaal;
— in samenwerking met VUJO:
wandeltocht -f- tentoonstelling;
Om het nieuwe jaar goed in te zetten richten we zaterdag 14 januari
een gezellig samenzijn in met koffie
en gebak, gratis aangeboden door
het bestuur. Vanaf 20 u. in zaal
«Kerk Hemelrijk» wordt dat gemoedelijk onderonsje ook aangevuld met
een -diavertoning over onze werking
tijdens het voorbije jaar.
Onze kring staat open voor iedereen ; geïnteresseerden melden zich
bij sekretaris Peter Rigo. Guido Gezellestraat 104a.
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Raymonc^ van het Groenewoud:

„Je moest es weten
hoe goed ik ben II
Na de elpees «Je moest es
weten...» (op Biram) en «Ik doe
niet mee» (Philips), en een vrij
eigenaardige samenstelling van
«grote hits» tussendoor, is Raymond van het Groenewoud hier
dan weer met een derde echte
keer — hopelijk goeie keer —
elpee bij het jonge en zeer aktieve label I.B.C. van Henri Heymans. In produktie van manusjedoet-al die als pianist en arrangeur voor vrijwel alle Vlaamse
artiesten heeft gewerkt, Jean
Blaute, is het een stevige plaat
geworden, die getiteld «nooit
meer drinken» best past bij de
eindejaarsstemming. Met als inzet een nummer als het alombekende «Meisjes» heeft van het
Groenewoud het maar meteen
gezegd en het wordt soulswingen
in de « Crazy Pub », schalks en pittig
verwoord,
waarna
het
« Feest» door degelijk aangewende kopers ondersteund en Raymond rockend in zijn element
komt. Nummers die een duidelijk
beeld geven Van hoe hij momenteel ook zijn volgepakte balavonden verzorgt, en indien hij in de
buurt i s : ga er naartoe. Sfeer en
«ambiance» verzekerd. Kantje A

wordt dan bij de kater van de
« Winterochtend » wat introvert of
ingetogen Lou Reed-getint in lusteloosheid met hoop op betere
dagen afgerond. Feestelijk gaat
het weer verder denkend aan
een blanke schoonheid, waarna
Lucia van Velthoven met Italiaanse mandoline de muziek en Claudio met drank en eten tussendoor
de typische sfeer van bij de charmante «Italianen » probeert op te
roepen. Maar Raymond hield het
tot nog toe uit met zijn «Zjoske,
schone meid» die hem in de
dagen van zwarte sneeuw overeind hielp. Een nummer dat hij
dus al anderhalf jaar geleden
schreef en ook bij de optredens
steeds best meeviel. En de dingen krijgen een andere wending
bij de idee van « nooit meer drinken », meteen de titelsong van de
plaat, op een eenvoudige maar
erg mooie melodielijn. Maar goeie
voornemens en mooie liedjes duren niet lang, en een hopeloze verliefdheid
op
ene
«Danielle»
maakt hem een nar en slaaf en
triest sentimenteel, en zeer wazig
de toekomst. O p muzikaal vlak
lijkt alles alleszins te boteren, en

Green schept een hel van wellusten
De Franse prozaschrijver Julien Green is nu zevenenzeventig jaar oud. Nog steeds blijft hij In de geestelijke, afzondering van zijn Parijse flat romanfiguren scheppen die tot aan
hun dood gekweld worden door de alles te gronde richtende vleselijke lusten. Ze worden als het ware aangezogen
door een duistere afgrond. Een soort hoogtevrees maakt
zich van hen meester. Green laat zijn personages nogal een
keer naar beneden stuiken, van een trap of, zoals in de nieuwe roman Le Mauvais lieu, van een balkon. Ze worden door
nachtmerries overvallen, ze ontwaken In angstzweet, hun
troebele zinnen drijven hen tot moordgevoelens die 's
nachts tijdens de slaap hun kop opsteken. Geen enkel personage van Green betreedt het domein van de eros zonder
meegelokt en bestraft te worden In de afgrondelijke diepten
van het geschonden taboe. De auteur beschrijft dat ogenblik
of dat plotse psychische gebeuren als een «wankelen van
de rede » (un vacillement de la raison) dat de wil volkomen
uitschakelt en de mens In een richting trekt die hij niet wil.
Het tragische van de toestand is
dat de personages niet zozeer
aangetrokken worden door het
kwaad zelf en nog minder door
vermommingen van het kwaad.
Integendeel, ze trachten met
heel hun wezen naar het zuivere, naar het onschuldige. Die
zuiverheid krijgt haar belichaming in de engelachtige verschijning van een meisje of een jongeling. Greens personages zijn
ziek van verlangen. Het voorwerp van hun begeerte betekent meteen hun val De weg
naar de hemel stort hen in de
hel. Uit die tragische verscheurdheid is er geen enkele uitweg
BIJ het lezen van Le mauvais lieu
ben ik er nog meer dan vroeger
van overtuigd dat het in de allereerste plaats om een psychologische problematiek gaat In tegenstelling tot zijn romans, wijzen
de dagboeken van Gre^n eerder op een geestelijke en zelfs
godsdienstige spanning, maar
dat zal wel eigen zijn aan de
aard zelf van het genre. In het
dagboek l<omt de schrijver tot
rust en vindt hij geestelijke klaarheid. De demonen van de verbeelding zijn dan ingesluimerd,
de rede of het verstand wordt
niet aan het wankelen gebracht
De hoofdfiguur uit Le mauvais
lieu IS het dertienjange meisje
Louise. Haar ouders waren in
een auto-ongeval om het leven
gekomen. Gertrude, haar tante.

heeft zich over haar ontfermd.
Dat kostte haar evenwel helemaal geen moeite. Ze was rijk,
maar ze werd vooral aangetrokken door de schoonheid van, het
meisje, dat ze In haar jaloersheid
zoveel mogelijk afsloot van de
wereld.
Gertrude zelf was na haar veertienjarig huwelijksleven als een
onvoldane vrouw achtergebleven : «de vleselijke liefde, heel
de geheimzinnige wereld van
het genot» was aan Gertrude
ontzegd geweest Een onbestemde onrust had zich van
deze onbevredigde vrouw meester gemaakt toen een onbekende stem haar op straat had toegesproken.
Met die gebeurtenis laat Green
de roman beginnen. Net zoals
Gertrude komt ook de lezer in
de ban van de verlokking. Ook
andere personages worden
door Louise gebiologeerd, onder
meer de rijke industrieel en
broer van Gertrude, Gustave,
die een heel komplot k)edenkt en
ten uitvoer brengt om het meisje
in zijn macht te knjgen, maar die
ten slotte faalt en zich tot aan
zijn oren de keel oversnijdt
De zieligste figuur uit het boek Is
wel Brochard, de op rust gestelde bediende van Gertrude's
echtgenoot Brochard trekt er 's
nachts op uit en vindt er In de
duistere kelderverdieping van
een bouwvallig gebouw, in een

Parijse achterbuurt, de bevrediging van zijn ontembare lusten
bij tienjarige meisjes. Ook Gustave zal er later aan zijn wanhopige onrust trachten te ontkomen.
Die schrijnende bladzijden, misschien wel de verschrikkelijkste
die ik bij Green ooit las, herinneren me aan de psychische en
morele ellende waarvan de
schnjver getuigt in zijn autobiografische geschnft Jeunesse
Cl 974), waarin hij zichzelf beschrijft als een opgejaagd dier
Het andere mannelijk personage uit de roman draagt de cynlsch-symbolische naam Félix.
Deze slanke man met de prachtige groene ogen speelt de rol
van tussenpersoon; hij helpt
Brochard aan adressen, hIj is de
schaamteloze elegante uitzuiger
van de zonde, eigenlijk de duivel
in persoon. Hij is meester van de
toestand en ondervindt geen
last van zieleonrust of seksuele
honger Alleen Félix Is gelukkig,
maar hoe'
De vrouwelijke personages worden evenzeer gekweld door ontembare gevoelens. Alleen Lina,
de hulshoudster van Gertrude,
lijkt buiten schot Bij het vertrek
van Louise naar de kostschool
stuikt ZIJ over de balkonreling
naar beneden, maar weet zich
nog vast te grijpen. Vanaf datzelfde balkon werd Louise bekoord door de blote armen van
straatwerkers. Het lijkt wel een
gedoemde plaats. Enkele ogenblikken na haar val sterft Lina
aan een hartaderbreuk.
Zij IS geen problematische figuur Waarom met? «Ze telde
net mee» Q. 69) Green staat
zeer zeker aan haar zijde. Over
haar leven getuigt hij: «In dat
strenge kader nam een van die
eenvoudige en toch zo diep duistere levensbestemmingen, waarvan de zin aan de mensen ontgaat een einde» (p. 216). Bij
haar sterfljed waakt een oude
biddende priester Alle andere
personages sterven in wanhoop
en in volstrekte eenzaamheid.
Wie was Louise nu ? Voor Gertrude, voor haar privé-lerares
Perrotte, voor Fernande, haar
dikke
lelijke
schoolvriendin,

voor de studiemeesteres Marthe Réaux is ze het levende
symbool van een ongenaakbare,
maar troebele zuiverheid.
Voor haar zelf was ze een meisje dat, net zoals alle andere mensen uit haar omgeving, evenzeer
de onrust In haar voelde van het
ontwakende geslachtsleven.
Green schildert haar af als een
Nafc)okov-figuurtje, hij legt in
haar ziel al de eerste sporen van
«le vice », maar ze wordt er nog
met door aangetast ze blijft een
engel, op de rand van de volwassenheid. Ik kan me niet van de
indruk ontdoen dat Green in
haar het heimwee naar zijn eigen kinderjaren en zijn prille
onschuld heeft gelegd. Hij heeft
haar willen redden.
In de witte sneeuw van Kerstmis
vlucht ze uit de school, ze wordt
nooit teruggevonden. Op het nippertje ontglipt ze aan de klauwen van het monster dat haar
oom Gustave naar haar toedreef en dat Gustave zelf in de
dood stortte. Het boek eindigt in
een hemelse toon, waar dood
en onschuld samenvloeien:
«Het was volkomen nutteloos
het kind te zoeken langs de duistere wegen van onze wereld. De
onschuld was verdwenen in wat
het best daarop leek: in de
sneeuw.»
Eugene Van Itterbeek

Julien Green, Le mauvais lieu.
Parijs, Pion, 1977, 295 biz.

er zit brood in mét toespijs voor
oudejaar.
Met de plaat «Hoe wordt een
mens een ster» (EMI - 5 & 0 6 4 25701) is onze Jasperina, weliswaar in haar stijl, wat o p de Liz2
Minnellitoer, wat haar opperbest
past
Zoals de titelsong pittig verwoordt is het steeds maar zoeken
naar sukses en geluk voor velen
een hopeloze betrachting, zelfs
voor een «wonderkind van zestig ».
In familieverhoudingen wordt
het reeds bekende verhaaltje van
trouwen met stiefdochter en de
vele gevolgen daarvan nog maar
eens «live» uit de doeken gedaan. De samenwerking met
tekstschrijver L Nijgh en cabaretier Ivo de Wijs voor naast de titel
ook «Tante Cato» en ook
«Zweedse policiers» plus twee
laatste nummers van de ommekant helpen de plaat aan een
kwaliteit die door Jasperina's talent inaar voren gebracht voor liefhebbers van showkabaret een
zeer welkom kadoo zal betekenen.
Sergius

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

Daar gaan
de jonge
reuzen
R. De Backer-Van Ocken, minister van Nederlandse Kuituur en
Vlaamse
Aangelegenheden,
schreef een zeer korte, maar
beleefde inleiding voor de dichtbundel Jonge Reuzen, een uitgave van de Kofschip-Kring. Z e
drukt daarin de hoop uit dat in dit
land een klimaat wordt geschapen waarin alle bevolkings-'
lagen In staat zouden worden
gesteld poëzie te smaken en
waarin de «geroepenen» hun talent zouden kunnen ontwikkelen.
Een tachtigtal Vlaamse auteurs
kregen elk een bladzijde van Jonge Reuzen toegewezen om er
hun gedicht te zien verschijnen.
Z e werden allen in alfabetische
volgorde gerangschikt, van Gerrit
Achteriand tot Eva Zielepoot Onderaan elke bladzijde staan enkele gegevens in verband met de
auteur, die op die plaats aan bod
k o m t Sommige auteurs bleken
echter zo karig met informatie
omtrent zichzelf, dat ze zo goed
als onbekend blijven. Het oudste
opgegeven geboortejaar is dat
van Geert G r u b : 1896. De jongsten zijn van omstreeks 1960.
Een bonte verzameling mannen
en vrouwen die tot diverse beroepskringen behoren en allen dit
gemeen, hebben, dat ze van poëzie houden.
Jan Van Bossuyt
Jonge Reuzen. 1977. 91 bIz. Een uitgave van Kofschip-Kring, Ninoofsesteenweg 284, 1680 Lennik
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TI/-PROGR/1MMK9
21 50 interview minister-president
22 00 Voor de vuist weg
2310 Geloof, hoop en
liefde
show
2345 Nieuws

5 JANUARI
BRT 1
1800
1805
1830
1855
1905
1935
1945
2010
2035
21 00
21 20
2210

De bereboot ( f )
Rondomons
De verioren eilanden (fJ
Roofvogels
Dokumentaire
Sporttnbune
Kijkuiti
Nieuws
De Muppet show
Panorama
Standpunten
Premiere
Nieuws

NEDERLAND 2
1845
1855
1904
1930
2000
2025
21 25
21 30
2220

Paspoort
Nieuws
Jabberjaw (fJ
Zondag-zeiler
Nieuws
Sonja's goed nieuws show
Momenten
Onedm lijn ( f )
Koos Postema en
WL
Brugsma prezenteren
2310 Nieuws

De bereboot ( f )
Rondomons
De verloren eilanden ( f )
Roofvogels
Sporttnbune
Kijk uiti
Nieuws
De wilde opera ( f )
Beschuldigde sta op
De zaak Arabella Fourier

NED. 1
1400
1530
1830
1845
1855
1904
2000

2050
2135
2150
2250

Nieuwe avonturen van Emil
Salty ( f )
Teleac
Fabeltjeskrant ( f )
Nieuws
John Curry's ijsshow
O p zoek
Dokumentaire
over
een
werkloze
2 voor 12-kwis
Nieuws
Frontaal
Diskussieprogramma
Nieuws

NED. 2
1845
1845
1904
1910

Paspoort
Nieuws
Paddington CfJ
Miluka, de kleine kapitein
Cf)
1935 De dik voormekaar show
2000 Nieuws
20 25 Ted show
21 30 De familie Bellamy ( f )
22 20- Hier en nu
2300 Ander nieuws vandaag
2315 Nieuws

7 JANUARI
BRT 1
14 00 Dag aan dag
1430 Een dag op de renbaan
Komische film ( V S - 1937)
met de Marx Brothers
1800 De Bereboot ( f )
1805 Het Robinson-meisje Tsjechische jeugdfilm Cl 974)
1945 Nieuws
2010 BIJ nader inzien
Een nieuw speiprogramma
geprezenteerd door Johan
Anthierens, Guido De Praetere en Monique Moritz
21 25 Drie is scheepsrecht Amerikaanse weekendfilm
2235 Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws
15 32 De film van O m e Willem
16 00 Tarzan en de slavin Avonturenfilm CVS - 1950)
1815 Teleac
1845 De fabeltjeskrant ( f )
1855 Nieuws
1904 Walt Disney prezenteert
Salomo de zeeschildpad
2 0 0 5 Lm Chung Cf)
21 50 W o r d t U al geholpen ?
22 20 Gast-vnj
23 20 Tros Sport
2340 Nieuws

NED. 2
1840
1855
1905
1910

W
6 JANUARI
BRT 1
1800
1815
1830
1855

Beertje Colargol ( f )
Klein, klem kleutertje
De Gneken in Italië
Er IS maar een Baltische

2000
2025
21 20
21 45
22 25
2245
23 35

Paspoort
Nieuws
Bereboot Cf)
A v r o s toppop prezenteert
de nationale hitparade
Nieuws
Hollands Glorie Cf)
Mash Cf)
Televizier-magazine
Avro's sportpanorama
Netwerk
Nieuws

Zee
1945
2015
2045
2220
2250

Poolse dokumentaire
Nieuws
Dierenparadijs ( f )
Lady speelt poker
Westernsuspens
KTRC
Nieuws

BRT 1

BRT 2
1800
1815
1830
1855
1945
2015

21 05
21 55

Beertje Colargol ( f )
Klem klein kleutertje
De Grieken m Italië
Er is maar een Baltische
Zee
Nieuws
John Denver en zijn vnenden
Show
De vijfde windstreek
Dag aan dag

NEDERLAND 1
1400
1420
1815
18 45
1855
1905
1955
20 20
21 35

Tekenfilms
Afkloppen
Teleac
De fabeltjeskrant (fJ
Nieuws
Superstars
Mash ( f )
Sportman van het jaar
Nieuws

WIJ 14

BRT 2

11 00
1545
17 00
1815
1850
1900
1905
1915

1400
1700
2015
2045
21 10

2005
2055
22 10
2240
2255

Omroepparochie
Teleac
Vesper
Teleac
Paspoort
Nieuws
Tom & Jerry ( f )
All you need
Rock around the clock
Ellery Queen Cf)
Rmkelrooien
Toneel
Heel de mens
Zingenderwij»
Nieuws

NED. 2

BRT 2
1800
1805
1830
1855
1905
1935
1945
2010
21 00

NED. 1

900
9 30
1000
1030
^
11 00
1200
1430
1500
1525
1655
1755
1830
1835
1945
2000
2030
21 20
2200
2225

Open school
Doe mee
Jonger dan je denkt
Allemaal beestjes
Dieren in huis
Jeruzalem, de stad van de
vrede '
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
Open school
Sesamstraat Cf)
Grey Gardens
Candid-camera reportage
26e Internationale muziekwedstrijd van de A R D
Sportuitslagen
De Bereboot Cf)
Van Pool tot Evenaar
Nieuws
Sportweekend I
Het spook van Canterville
TV-spel
Ommekaar
Nieuws
Festival van Vlaanderen '77

1600
1602
1655
1710
1755
1810
1825
1850
1920
2030
2035
2040

Nieuws
De Knstenen Cf)
Sprekershoek
Studio Sport I
Van Gewest tot Gewest
Kijken naar kinderen
Sesamstraat Cf)
Artsenij
Studio Sport II
Nieuws
8 januan 1978
Mary Hartman, Mary Hartman Cf)
21 15 Days of Hope
Dokumentaire
2 2 5 5 Nieuws

Overname BRT 1
Overname BRT 1
Slisse en Cesar ( f )
Panorama
Galgeaas
Amerikaanse
avonturenfilm Cl 974)

NED. 1
1000
1815
1845
1855
1904
19 30
2010
2028
21 00
21 35
21 50
21 55
2245

Schooltelevisie
Open school - Teleac
Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Windkracht 16
Connellans
luchtkamelen
Dokumentaire
Rennies Mill Reportage
Van U wil ik zingen Koorzangen
Nader bekeken
Nieuws
Kortweg
Zeeland-suite
Nieuws

14 00 Schooltelevisie
1800 Peppi en Kokki ( f )
1815 De kinderen van appartement 47A Cf)
1840 Open school
1910 Doe mee
1945 Nieuws
2015 Micro-Macro
2050 Grote lui kleine lieden Cf)
21 40 Wikken en wegen
2215 Nieuws

NED. 1
Schooltelevisie
De fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Z w a r t e parels Reportage
Haak is de naam
Tatort Cf)
Nieuws
Van beroep
kabaretiere
Hoe blijft een ster een
mens'
2240 Uitzending van symbiose
2244 Nieuws

1000
1845
1855
1904
1930
1955
2135
2150

NED. 2

1845 Paspoort
1855 Nieuws
1904 De avonturen van Bassie
en Adnaan Nieuwe kinderserie
1932 In Londen staat een huis Cf)
2 0 0 0 Nieuws
2025 Oklahoma Crude
Western CVS-1973)
2 2 1 5 Aktua-TV
2 3 0 5 Nieuws

Paspoort
Nieuws
Peppi en Kokki CfJ
De Kris Pusaka Cf)
Nieuws
De Muppet-show
Alias Smith and Jones Cf)
Sanford en zoon ( f )
Brandpunt
't Zand 33
Socutera
Nieuws

Matt
10 JANUARI
BRT 1
14 00
1800
1805
18 30
1900
1945
2010
2055
2145

Schooltelevisie
De Bereboot ( f )
Sesamstraat ( f )
Open school
Bebop Shop II
Nieuws
Session
Kijk mensen
Aniouta , Eenakter naar A
Tsjechov
2205 Gastprogramma
2 2 3 5 Nieuws

BRT - 2045 — Lady speelt poker
Van F Cook Sluw uitgekiend opzet
waarin zucht naar geld en speelwoede hoogtij vieren Met Henry Fonda
en Joanne W o o d w a r d CRJ)
N-1 - 14 20 - Afkloppen.
Van Norman Panaman en Melvin
Franck Komedie en amusementsfilm met Danny Kay en May Zetterling
RTB - 22.00 must remember
Montagefilm

Hollywood,

you

LUX - 21 00 — 55 days at Peking
Van Nicholas Ray Historische re-

konstruktie met Charlton Heston en
David Niven
D-1 - 1530 — Ich denke oft an
PIroschka
Liefdesfilm met Lis Pulver
D-1 - 20.15 — Frauen smd keine
Engel
Komedie met A Von Ambesser
ZATERDAG 7 J A N U A R I
BRT - 14.30 — Een dag op de renbaan
Van Sam W o o d Kluchtig sportavontuur met goede techniek Met The

11 JANUARI
BRT 1
1530
1630
1815
1820
1850
1945
2010
2015
2040
2240

Open school
Tip-Top
Bereboot Cf)
Icarus op de Kilimandjaro
Luchtschippers (O
Nieuws
De Weerman
Happy Days Cf)
De beverpels Toneelstuk
Persona Orpheus, Orfeo
een myte
2310 Nieuws

BRT 2
1530 Open school
1820 Icarus op de Kilimandjaro
1850 Luchtschippers
Amerikaans
avonturenfeuilleton
Het lucifersdoosje
1945 Nieuws
2 0 1 5 Secret Army CO
21 05 De mens in wording Cf)

NED. 1
1000 Schooltelevisie

1845
1855
1910
1925
2000
20 25
2055
21 45
2210
2250
2315
2325

VRIJDAG 6 JANUARI

NED. 2

9 JANUARI
BRT 1

TY-SELEKTIE

1530
1540
17 00
1825
1855
19 04
1945
1950
2000
21 15
21 35
21 50
22 20
2245

Bolke de beer Cf)
Zolder
Z o vrij als een vogel Cf)
Sesamstraat Cf)
Nieuws
Van gewest tot gewest
Toenstische tips
Politieke partijen
PK
Duitse tv-sene
Sonate 3
Nieuws
Panoramiek
Studio sport
Nieuws

NED. 2
1815 Teleac
1855 Nieuws
19 04 Kon Hesi Baka - Kom gauw
terug (O
1920 Kenmerk
2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 5 Socutera
2030 Overzicht keuze top 5
20 33 Robin s nest
2 0 5 7 Lex Harding met het popjournaal
21 05 Count D o w n '77
2155 0 n z e
wereld op
eigen
kracht Kenya
22 20 Starsky en Hutch Cf)
2305 Veronicas
aktualiteitenrubnek
2 3 3 0 Veronica's agenda
2 3 3 5 Nieuws

Marx Brothers.
LUX - 21 00 — W o r d s and music
Muzikale biografie van Norman Taurog Met Judy Garland, Mickey
Rooney June Allyson e a
RTB - 20.20 — The Sundowners
Amerikaanse
avonturenfilm
van
Fred Zinneman Met Deborah Kerr,
Robert Mitchum, Peter Ustinov e a
D-2 - 20.15 — Liebe ist nur ein
Wort
Duits melodrama van Alfred Vohrer
Oliver Mansfield wordt verliefd op
Verena Angenfort, een 10 jaar oudere vrouw
Z O N D A G 8 JANUARI
LUX - 16.45 — Tarzan's secret treasure
Amenkaanse avonturenfilm van Richard Thorpe Boy, de zoon van Tarzan wordt door de Ubardi-stam
gevangen gehouden Hij zal echter
bevrijd worden door 4 blanken die
op zoek zijn naar een schat goud
LUX. - 21.00 — L'Humeur vagabonde.
Franse dramatische film van Edouard Luntz Met Enck Penet, Jeanne
Moreau, Michel Bouquet, e a (V)
F-1 - 17.45 — Les diables de Guadalcanal.
Amenkaanse oorlogsfilm van Nicholas Ray Met John Wayne en Robert Ryan
F-1 - 2030 — Bons baisers a lundi
Franse komedie van Michel Audiard Met Jean Carmet, Bernard
Blier, e a
F-3 - 2240 - Acht en half
Symbolisch drama van Federico Fellini Met Marcello Mastroianni Claudia Cardinale
M A A N D A G 9 JANUARI
LUX - 21 00 - Apache nfles
Amerikaanse western van William
Witney Met Audie Murphy, Michael
Dante, e a
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Dag Raymond

TV-SELEKTIE DISPO
F-1 - 20.30 — Friendly persuasion.
A m e n l o a n s e zedenstudie van William Wyler Met Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins en
anderen

F-3 - 20.30 — Het hazepad kiezen.
Tragikomedie in oorlogskader van
Philippe De Broca Dynamische en
vrolijke film met Mariene Jobert,
Michel Piccoli m
D-1 - 23 00 — Man's favorite sport.
Amerikaanse komedie van Howard
Hav\/ks Met Rock Hudson, e a
D I N S D A G 10 JANUARI
BRT-2 - 2110 — Galgeaas.
Amerikaanse avonturenfilm van Richard Fleiseher De vnendschap tussen een doorgevi/interd bandiet en
3 naïeve jongelingen die het enge
familieleven beu zijn Met Lee Marvin, Gary Gnmes, e a ( R U
N-2 - 20.25 - Oklahoma Crude.
Western van Stanley Kramer Met
Faye Dunaway, George C Scott,
John Mills, e a
LUX. - 21.00 — Fantomas.
Frans politieavontuur van Andre Hunebelle Kommissaris Juve beveelt
de onmiddellijke aanhouding van
een zekere Fantomas die een hele
reeks diefstallen zou gepleegd hebben Met Jean Marais, Louis de
Funès, Mylene Demongeot en anderen
F-3 - 20.30 — Hangman's Knot
Amenkaanse w/estern van Roy Huggins met in de voornaamste rollen
Randolph Scott, Donna Reed, Claude Jarman jr, Lee Marvin (V)
D-2 - 1930 — Apache.
Amerikaanse western van Robert
Aldrich Met Burt Lancaster, John
Mcintyre, e a De indiaan Massai
weigert zich te onderwerpen, hij zal
toevallig kennis maken met een
voor hem onbekende beschaving
van de blanken

M A A N D A G : D e z e i l w e d s t r i j d o m d e w e r e l d is nog m a a r
aan zijn d e r d e « r i t » toe. En wij, b o e r k e , ons m a a r a f v r a g e n
w a n n e e r die z e i l j o n g e n s eigenlijk w e r k e n •
DINSDAG:
J e a n - P i e r r e C o o p m a n in d e g e v a n g e n i s , lazen wij v e r b i j s t e r d . H e t w a s e c h t e r e n k e l m a a r o m een d e m o n s t r a t i e te
geven •
W O E N S D A G : In e e n s p o r t g a z e t g e l e z e n dat
m e n , o m lang te l e v e n , v e e l aan sport m o é t d o e n , en dat enige intellektuele b e d r i j v i g h e i d m a g •
D O N D E R D A G : Vanaf v a n d a a g leeft België met de a n g s t i g e v r a a g of R o g e r D e
V l a e m i n c k nu al d a n niet zal d e e l n e m e n aan het B e l g i s c h e
kampioenschap veldrijden •
V R I J D A G : Z e l f s op het p r o ces J d o e t de s p o r t haar intrede. Z o n d e r de sport kan niets
meer opgelost worden blijkbaar •
Z A T E R D A G : G e l e t op
de u i t g e b r e i d h e i d v a n het m e n u dat ons w e l w i l l e n d w e r d
v o o r g e z e t : a b s o l u u t g e e n tijd v o o r de sport •
ZONDAG :
Nieuwjaar. A a n alle e c h t e s u p p o r t e r s d e o p r e c h t e w e n s dat
zij v e e l lijnrechters m o g e n v e l l e n met lege flesjes
•

Hoeveel Belgen ?
Naast de Europese beker voor landskampioenen en de Europese beker
voor bekerhouders, is er ook nog de
Europese
UEFA-voetbalkompetitie
W i e aan de eerste twee deelneemt is
nogal duidelijk W a t de derde betreft
staat alleen vast dat er ieder jaar 64
klubs uit de verschillende Europese
landen deelnemen Welke 64, dat
w o r d t uitgemaakt door een of andere
kommissie Met als gevolg dat er vroeger dne Belgische klubs mochten
meedoen, en nu maar twee meer Grove
onrechtvaardigheid
natuurlijk
tegenover een voetbalnatie als de
onze Daarom heeft een onverdachte
Belg een systeem ontworpen om volgens objektieve criteria uit te maken
hoeveel ploegen uit ieder land mogen
deelnemen Het voorstel heeft een
enorm voordeel en draagt bovendien
een typisch Belgisch cachet het is
volkomen onbegrijpelijk Veel kans
dus dat het aanvaard wordt

LUX. - 21.00 - Wuthering Heights.
Amenkaans romantisch drama van
William Wyler Met Merle Oberon,
Laurence Olivier, David Niven e a
RTB-2 - 19.50 - Boom Town.
Amenkaanse psychologische film
van Jacques Conway Met Clark
Gable, Spencer Tracy, Claudette
Colbert, e a
D-3 - 22.05 - Soiange ein Herz
schlaegt (Mildred Pierce).
Amerikaanse psychologische film
van Michael Curtiz Met in de voornaamste rollen Joan Crawford, Ann
Blyth, e a
D O N D E R D A G 12 JANUARI
RTB-1 - 20.15 — Les Chinois a
Paris.
Van Jean Yanne Met Jean Yanne,
Michel Serrault, e a Franse komedie
uit 1974
F-3 - 20.30 — Pat Garret and Billy
the Kid
Maatschappijkritische western van
Sam Peckinpah Met James Coburn, Kns Kristofferson, Bob Dylan
D-3 - 2015 — Profumo di donna
(Vrouwenparfum).
Bittere dramatische komedie van
Dino Risi Met Vittono Gassman,
Alessandro M o m o e a

•f
Ongelukken
Wellicht naar aanleiding van het ongeval met de Duitse bokser Eipel is men
zich links en rechts nog maar eens
gaan afvragen hoeveel ongelukken er
in de sport eigenlijk gebeuren Men
vindt zowat overal statistiekjes, en het
eerste dat opvalt is dat ze natuurlijk
met met elkaar overeenstemmen Met
cijfers en statistiekjes kan men immers alle kanten uit Met de besluiten
die men kan trekken uit die cijfers,
nog veel meer Z o lazen wij ergens
dat het allemaal nogal meevalt, en dat
er in de sport met veel meer ongevallen gebeuren dan in het dagelijkse
leven buiten de sport Kan allemaal
zijn Maar men kan zich ook afvragen
of het met mogeliik is een ontspanning — dat IS de sport toch — te
bedenken waarin ongevallen geen
«gewoon» verschijnsel zijn, maar
hoogstens heel uitzonderlijk

Wij en de sport
Bij n i e u w j a a r hoort een nieuwjaarsbrief, z o a l s e e n staart bij een
h o n d , en wellicht staan er in dit n u m m e r van "WIJ»
m e e r d e r e te
lezen. W a t kan een s p o r t s c h r i j v e l a a r aan al die w e n s e n nog t o e v o e g e n ? D a t hij op d e z e d a g , net z o a l s op alle a n d e r e d a g e n van het
jaar, w e n s t dat i e d e r e e n g e z o n d , w e l v a r e n d en gelukkig is ? V o o r w a t
d e sport betreft m i s s c h i e n , z o a l s ieder jaar, dat 1978 eindelijk het
jaar zou w o r d e n waarin d e z a k e n w a t zinniger o p een rijtje z o u d e n
w o r d e n gezet. W a a r i n de s p o r t w e e r een b e e t j e m e e r sport zou word e n , en de s p o r t b e o e f e n a a r s w e e r w a t m e e r m e n s - z o n d e r - m e e r , en
w a t m i n d e r c o m m e r c i e e l p r o d u k t of middeltje. En dat geldt d a n
natuurlijk b i e z o n d e r v o o r het a p a r t soort s p o r t b e o e f e n a a r dat de fan
of s u p p o r t e r g e w o r d e n is. W a n n e e r die er zichzelf kan van o v e r t u i g e n dat s u p p o r t e r - z i j n niks m e e r is dan een p o o s j e s i m p e l e o n t s p a n ning z o n d e r meer, d a n zal het g e w e l d in d e sport al g r o t e n d e e l s overw o n n e n zijn.
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Trofees
Eigenlijk raken wij niet goed meer wijs
uit de vele trofees en onderscheidingen die door nog meer kommissies en
jury's met een serieus gezicht jaarlijks
worden uitgereikt aan de sportvedetten allerhande Wij dachten dat Niki
Lauda definitief goedgekeurd was als
beste sportman van '77, maar nu
lezen wij daar ergens dat het Alberto
Juantorena en Rosemane Ackermann zouden zijn, respektief bij het
sterke en zwakke (nou ja ) geslacht
Het kan nu misschien zijn dat Lauda
de primus is van het hele mensdom,
en Alberto en Rosemane enkel voor
de atletiekbeoefenaars Wie het interesseert zal het zelf wel eens gaan uitzoeken Voor ons part zijn al die trofees te sterk publicitair en commercieel gekleurd, en bijgevolg interesseren ze ons « sport» niet erg

Komiek

W O E N S D A G 11 JANUARI

Raymond Poulidor gaat de fiets aan
de haak hangen Hij is 41 jaar, en
aldus het levend bewijs dat de commerciële wielersport met zo «wreed»
IS voor wie ze met verstand beoefent
En dat heeft Poulidor al die jaren
gedaan Ondanks het feit dat hij « de
eeuwige tweede» was, heeft hij een
reusachtige populariteit — en waarschijnlijk dito fortuin — bij elkaar
gefietst Hij w e r d in Frankrijk bijna een
levende legende, en inzake populanteit versloeg hij de superstars met
vele lengten Wij geloven met dat de
mentaliteit en de motivering van Poupou in wezen veel verschilde van die
der andere profs, maar wat hij op de
meeste van zijn rivalen voor had, was
zijn manier van het publiek aan te
spreken Voor ons is Poulidor de man
geweest die in het wielermilieu de rol
speelde van de vnendelijke, beschaafde, bescheiden fijngevoelige man tussen de roofdieren Rol die hij met brio
vertolkte, en die ook echt veraienstelijk was ledere korrel menselijkheid is
in de grote wielersport hard nodig

Niemand zal eraan twijfelen dat alkohol slecht IS voor wie serieus de sport
wil beoefenen Trouwens met alleen
voor hen Het is dan ook een nogal
komisch zicht de meest verdienstelijke atleten van België (Belgique) broederlijk en zusterlijk naast elkaar te
zien staan op de gelegenheidsfoto,
met in de pollen ieder een grote fles
met een of ander alkoholisch goedje
Ovengens lekker En zo ziet men dat
atleten, die de jeugd tot lichtend voorbeeld zouden moeten dienen van de
gezonde leefregel « heb je dorst, drink
(proper) water», op grond van hun
prestaties verzocht worden de mensen stillekens in het oor te fluisteren
«wil je zo hoog spnngen als ik,
drink » Volgt dan de naam van een
alkohol bevattend drankje Waaruit
maar weer eens blijkt dat sportprincipes, ook de atletiek, al eens moeten
wijken voor commerciële bekommernissen En voor de rest proficiat, jongens en meisjes, en schol

Gille(n)
De Anderlecht-voetballer Gilbert van
Binst voelde zich een paar weken
geleden te Lier gerechtigd klappen te
gaan uitdelen, en uiteraard moest hij
daarvoor op het matje komen Hij
kreeg zes weken schorsing Heel wat
mensen, waaronder bepaalde sportjournalisten, staan nu te gillen dat die
straf voor Gille veel te zwaar is Wij
vinden van met Spelers die gaan klappen uitdelen, moeten een seneuze
sanctie krijgen, en zeker als het bevoorrechte vedetjes betreft, want die
moeten het voorbeeld geven Ovengens denken wij met dat van Binst
door die straf een boterham minder
zal moeten eten, en Monne Goethals
zal nog wel ergens een sjotter bij de
hand hebben om het opruimingswerk
dat doorgaans de Gille was toevertrouwd, in zijn plaats op te knappen

Op 1 januari begon ook dit jaar,
zoals ieder jaar op nieuwjaar, een
nieuw jaar. Nogal omslachtig, maar
misschien vragen sommige mensen
zich wel eens af waarom het jaar
begint op 1 januari, en bij voorbeeld
niet op Pasen.
Een overeenkomst is het uiteraard,
maar men heeft toch een reden. Op 1
januari staat de aarde namelijk in
haar perihelium, d.w.z. dat zij op die
dag het dichtst bij de zon staat.
Men weet dat de aarde geen cirkelvormige, maar een ellipsvormige
baan om de zon beschrijft, en er dus
niet altijd even ver afstaat.
En, zoals gezegd, ze staat er het
dichtst bij in de winter, nl. op nieuwjaarsdag, en het verst af in de zomer.
Net het omgekeerde dus van wat
veel mensen denken, en van wat in
de scholen ook nog wel eens verteld
wordt

Commerciële toer op

Zeker, maar...
In onze krant staat te lezen dat een
groep Amerikaanse doktoren — nog
eens — tot de bevinding zijn gekomen dat voeding en sportbeoefening
dé grote middelen zijn om een hoge
ouderdom te bereiken Geen zeldzaam haar op ons hoofd denkt eraan
dat te betwisten, al hebben wij vaak
de indruk dat men de zaken toch wel
sterk vereenvoudigt Wie kan al vertellen wat een gezonde voeding i s ' '
Spruitjes •? Met of zonder chemische
meststoffen, 605 of andere hulpmiddelen?
En dan die eeuwige sport Natuurlijk
zijn beweging en lichaamsoefemng belangrijk En bij gebrek aan beters kan
de sport daarbij een oplossing bieden
Trapje op en af, en wat rond een handdoek draaien Maar het is verdorie
toch zo bedroevend zinloos Kunnen
WIJ nu heus mets verzinnen waarbij de
mensen de nodige lichaamsbeweging
en -inspanning vinden in enige zinnige
lichamelijke arbeid, die nog het voordeel zou moeten hebben dat hij wat
oplevert •?

D e kwestie van de splitsing van de
sportfederaties is met noodzakelijk
een kwestie van verdeeldheid in het
Belgische sporthuishouden Het zou,
met wat goede wil, volgens ons gew o o n een kwestie van struktuur kunnen zijn Maar wat wél zou kunnen uitgroeien tot een werkelijke verdeeldheid, IS het feit dat sommige federaties (degene die geld nodig hebben"?)
splitsten, en andere (die njk genoeg
zijn om het zonder subsidies te stellen 'f) met splitsen
Tot de laatste behoren de wielnjdersbond, de basketbalbond, de voetbalbond De meest commerciële federaties blijven dus unitair, en het gevaar
lijkt ons met denkbeeldig dat zij nog
meer dan in het verleden langs commerciële weg aan het geld zullen willen komen dat zij administratief afwijzen Gevolg zou kunnen zijn dat zij
met hun grote meerderheid leden die
nog echte amateurs zijn, ook de commerciële toer opgaan Wat voor de
sport zelf met noodzakelijk heilzaam
zal zijn

TRIPTIP
Als men van Vilvoorde
naar Grimbergen
rijdt, vindt men juist
over het kanaal de wijk Borgt, te bereiken
als men
vanop
genoemde
grote baan de wegwijzer
H u m b e e k volgt
gedurende een paar honderd
meter In de Borgt vindt men nabij het
kerkje de Deschampsstraat,
Van den Berghestraat
en Walraevensstraat
En tussen deze drie straten ligt een b e r g
de
Senecaberg
Daarop zou rond 700 al een houten
Frankische
burcht
gestaan
hebben
Regelmatig
onregelmatig
worden
trouwens
opgravingen
gedaan naar de sporen daarvan
En
volgens sommigen
zou de legende
van M a n n e k e n - P i s daar
ook zijn oorsprong
hebben gevonden
Namelijk toen de tweejarige hertog
van Brabant
tijdens de
Grimbergse-Brabantse
oorlog uit schrik voor het krijgsgewoel
een plasje
maakte
Uiteraard
maar één van de vele verklaringen
Wij moeten
er
spijtig genoeg op wijzen dat de toegang tot de b e r g ter plaatse moet georganizeerd
worden via de tuin van eén der
omwonende mensen
Maar die zijn zeer vriendelijk
Dus

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
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Kunstschilder

n Na

Wally

Amsterdam

Van de Velde:
DRONGEN. — -Omdat wij altijd rijk
geweest zijn aan schilders morsen
wij er mee. Men mag in geen buitenlandse stad komen of men treft er
Vlaamse kunstwerken aan. Wij staan
met onze kunst in het buitenland
hoog aangeschreven, maar wat denken de Vlamingen zelf over hun eigen
kunstenaars ? Wat willen zij er voor
doen ? Hoeveel galerijen worden niet
verplicht te sluiten bij gebrek aan
belangstelling ? Krijgen onze kunstenaars kansen genoeg om zowel binnen als buiten onze grenzen aan hun
trekken te komen?»
Een hele resem vragen die kunstschilder Wally Van de Velde (39) zonnaar
onbeantw^oord op de tafel gooit Wij
zouden uren over dit onderwerp kunnen praten maar waarschijnlijk weinig pKJsitieve antwoorden geven.
Zijn antwoord op dit alles gaf Wally
Van de Velde zelf toen hij na drie
jaren onverpoosd werken, in oktober
1974, de deuren van zijn tot kunstschip omgebouwde Friese klipper
voor het publiek opengooide.
— Was dit privé-initiatief dan zo
belangrijk?
Omdat hij het schip, een zeilboot uit
1903, ondanks zijn beroerde staat zo
prachtig vond kocht Wally Van de Velde een Friese klipper van 23 nneter
lang.
Samen met zijn lieve dame en enkele
vrienden bouwde hij de boot — een
wrak haast — om en meerde hem aan
het Oude Veer Cde Leie) te BaarieDrongen. Het schip werd Dronghene
gedoopt er werd een vzw (ter bevordering van de kultuuropbouw in de
Leiestreek) opgericht een maandblad
uitgegeven en een hele trits aktiviteiten uitgedacht
In den beginne stonden de Drongenaren nogal wat twijfelachtig tegenover
het kunstschip. Dat was niet verwonderlijk : een kunstenaar — wat kan dat
voor goeds zijn ? — met baard die op
' een boot hokte en bij wie rare heren
over de vloer kwamen. Dat duurde zijn
tijd want vrij vlug werd de drempel
overschreden en na bijna vier jaar werking zou geen Drongenaar nog zijn
Dronghene willen missen!
— Wat doet uw vereniging zoal ?
De Dronghene biedt bestendig een
tentoonstelling die om de drie weken
vernieuwd wordt Jong werk, niet alleen van jonge kunstenaars maar van
beginnelingen ongeacht hun leeftijd
Zo waren er onlangs akwarellen te
zien van de huisarts Jozef Leus die na
45 jaar praktijk te Drongen voor het
eerst tentoonstelde. Leus die ais student te Leuven nog Ons Leven en Kerlinga, een studenteniiederenboek, illustreerde greep vijf jaar geleden opnieuw naar de penselen en werd schetser op de Dronghene.
Elke donderdagavond houden wij een
schetsavond waarop iedereen naar eigen zin levend model kan komen
schetsen. Ik som maar wat op: poëzieavonden, film en debat toneelvoorstellingen, een werkgroep film die zeer
aktief is, feesten allerhande, enz...
Wat mij echter het meest verheugt is
het feit dat wij dank zij onze tentoonstellingen het publiek, gaande van de
gewone man tot de geleerdste prof,
kunnen boeien. Het is geen gemakkelij-

Parijs wil ik

ke maar een schone opdracht kunst te
leren begrijpen en waarderen.
En dan natuurlijk onze tocht naar
Parijs...
Wally Van de Velde: Het was echt
geen toeval dat de tentoonstelling
Vlaamse kunst vaart naar Parijs op 11
juli zijn deuren opende. De Vlaamse
Leeuw wapperde aan de Pont de la
Concorde en Le tout Paris aangevoerd door de Belgische ambassadeur te Parijs, prins de Merode, konden hun ogen niet geloven. Een schip,
zowaar uit Vlaanderen, had het aangedurfd tot in het hartje van Parijs —
waar de tentoonstellingsruimten haast
onbetaalbaar zijn — door te dringen
om Vlaamse kunst te exposeren. Wij
zijn daarin geslaagd, het sukses was
navenant Een toeloop, een interesse,
geen enkele kunstenaar durft het dromen voor zichzelf I
Ik was echt fier een Vlaming te zijn en
de Belgische ambassadeur deed alle
moeite om een paar woorden Nederlands te praten. Weer werd eens
bewezen dat wij een volk zijn en dat
er geen Belgische en ook geen Waalse kunst bestaat en dat Vlaamse
kunst een wezenlijk begrip is.»

veroveren!

De alchemie van het beeld
Ondar deze titel realizeerde de
filmwerkgroap van • Dronghene •
een film over de schilder Wally
Van de Velde. Symbolen van allerlei slag stofferen de schilderijen
van Van de Velde, zij maken zijn
werken meer dan eens ontoegankelijk voor de kijker. Zelf zegt hij: > Ik
ben een alchemistisch schilder: ik
breng aan elkaar vreemde ideeën
tezamen en sublimeer dia tot een
nieuw geheel. >
Volgens Van de Velde gaan wij
naar een nieuwe renaissance,
enigszins aangepast Naar aan zuivere
figuratieve
schilderkunst
want niets is nieuw, alles herhaalt
zich.

In 1971 richtte Van de Velde met
drie andere kunstenaars de school
der Vlaamse Emotionisten op. Deze zochten naar «ongeblaseerde
inneriijke grootheid en oprechte innerli|ke waarden».
Wie werk wil zien van Wally Van
de Velde loopt best even binnen in
de galerij Spaarcentrale, Henri Jasparlaan 113 (nabij de HallapoortKleine Ring) te Brussel. Open : alle
werkdagen van 9 tot 17 u., van 9
januari tot 31 januari.
Wia meer inlichtingen wil over da
werking op hat kunstschip « Dronghene» richt zich tot Solvijnsdreef 2 i 9810 Drongea Tal. 091/
8Z5a92.

?»*

Uniek avontuur
Wij hadden acht kunstenaars uitgekozen, sommigen van hen hebben zeer
zwaar moeten investeren om te kunnen deelnemen, want zo'n bootreis is
niet goedkoop. Kunstcriticus Remi De
Gnodder sprak de openingsrede uit
Hij zei o.a.: Het blijft een uniek avontuur in de annalen van de Vlaamse
kunst!
Het sukses van deze Parijse tocht wil
Wally Van de Velde nog eens overdoen. Voor de zomer van 1978 staat
een tweede vaart op stapel. Dit keer
naar Nederiand, zo zal de oude Friese
klipper de wateren van zijn jeugd
weer tegen de borst voelen.
Amsterdam
Wally Van de Velde wil na Parijs
Amsterdam veroveren. Tot nu toe ziet
het programma er als volgt uit: 29 juni
vertrek te Drongen ; 1 en 2 juli: Breda; 7, 8 en 9 juli wordt Gouda aangedaan, van 11 tot 16 juli Leiden, van 18
tot 25 juli Amsterdam, van 28 tot 30 juli
Utrecht De Dronghene is te Gorichem
op 1 en 2 augustus en te Temeuzen
op 4, 5 en 6 augustus.
Met deze rivierentocht of zevenstedenvaart wil Wally Van de Velde acht
Vlaamse kunstenaars een stootje in
het buitenland geven: Vlaanderen buiten zijn grenzen brengen.
Eén angel nijpt in het vlees: de zo nodige financiële steun...
Deinze en op 5(K) meter van de A-weg
Brussel-Oostende (uitrit Drongen)

De Dronghene ligt prachtig in de trage
Leiebocht het Oude Veer, te Baarle.
Pal in de kom van de gemeente op
1(X) meter van de steenweg Gent-

Naast het kunstschip glijdt een veerpont over de Leie. Een dame met een
fiets riep de veerman zopas aan de
overzijde. Geruisloos steekt hij de Leie
over. Aan de overzijde staat een eethuis, de kerktoren luidt een uur, maar
in dit stil landschap spelen uren geen
rol. Hier is geen Jaar van het Dorp
nodig... goddank...
(MvL)
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