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Het is deze dagen verlangend 
uitkijken 

naar een nieuwe lentet 
ondanks alles. 
Het doel tegemoet 

De zoveelste 
weigering 
Kort voor de voorlezing en 
bespreking van de 
regeerverklaring in het 
parlement heeft voorziter Hugo 
Schiltz verleden zondag op de 
slotvergadering van de 
Veertiendaagse te Antwerpen 
voorgesteld, dat de 
Staten-Generaal van de 
Vlaamse Beweging zouden 
worden bijeengeroepen. De 
bedoeling van dit voorstel is 
duidelijk : een ruime ontmoeting 
van de politieke en niet-politieke 
verantwoordeli jken in 
Vlaanderen, om zich 
gemeenschappelijk te beraden. 
Deze ontmoeting zou tevens 
een einde stellen aan het 
dovemansgesprek dat nu al 
maandenlang over het 
Gemeenschapspakt wordt 
gevoerd. Iedereen zou maar 
eens zijn dossiers en zijn 
argumenten in het publiek op 
tafel moeten leggen. Er zou dan 
blijken wie te goeder trouw is en 
wie niet, wie de teksten kent en 
wie niet, wie oordeelt of 
veroordeelt op juiste of onjuiste 
gronden. Het voorstel van 
Schiltz tot bijeenroeping van de 
Staten-Generaal is het 
zoveelste aanbod van de 
VU-voorzitter om tot een 
gesprek te komen ook met de 
anti-Egmonters. In het verleden 
werd dit gesprek telkens 
geweigerd. 

Ook nu heeft Schiltz niet lang 
moeten wachten op een 
weigering. De dag nadien reeds 
zegde Paul Daels op een 
perskonferentie, dat het 
voorstel van de VU-voorzitter 
« te laat» komt. Daarmee was, 
wat hem betreft, de kous dus af. 

Deze weigering was overigens 
niet de enige eigenaardige 
verklaring. De 
anti-Egmontverantwoordelijken 
begonnen deze perskonferentie 
met te betreuren, dat zij niet in 
het bezit waren van de 
Stuivenbergteksten. Dit belette 
hen echter niet deze teksten — 
die zij, naar eigen verklaring, 
niet bezaten en dus ook niet 
kenden — ongenadig af te 
kraken en te verwerpen. Er is 
echter nog sterker: op het 
ogenblik dat de anti-Egmonters 
hun perskonferentie belegden 
wisten zij, dat 24 uur later de 
Stuivenbergteksten zouden 
voorgelegd worden aan het 
parlement. Indien zij gewoonweg 
48 uur hadden gewacht, dan 

zouden ze minstens reeds aan 
de verdenking ontsnappen te 
oordelen en veroordelen zonder 
het dossier te kennen. 
Ondanks de zoveelste 
weigering gaat er deze week 

opnieuw een brief van de 
VU-voorzitter, ditmaal naar de 
verantwoordeli jken van de 
Vlaamse stri jd- en 
kultuurverenigingen 
rechtstreeks, om hen uit te 
nodigen tot een gesprek. De 
volharding waarmee Schiltz dit 
gesprek blijft nastreven, wordt 
hem blijkbaar ingegeven door 
een diepe bekommernis om de 
kloof in de Vlaamse Beweging. 
Sommigen proberen in 
Vlaanderen een onheilspellende 
mentaliteit in het leven te 
roepen, door systematisch 
polit ici aan te vallen die men 
weigert te horen of door even 

systematisch te volharden in 
verkeerde of negatieve 
interpretaties van het 
Gemeenschapspakt. 
Zi j wenden daarbij voor, dat zij 
het Vlaams belang op het oog 
hebben. Voor een aantal onder 
hen zal dat wel het geval zijn. 
Maar zelfs deze goedmenenden 
bereiken uiteindelijk slechts de 
verzwakking van de Vlaamse 
Beweging en van de 
Vlaams-nationale partij. Wat de 
anderen betref t : is dit laatste 
wellicht hun doel ? 
De weigering om, door de 
bijeenroeping van de 
Staten-Generaal, te komen tot 
een breed en open gesprek vóór 
het forum van de publieke 
opinie in Vlaanderen, is een 
vlucht voor de 
verantwoordeli jkheid. 

tvo 
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DORPSPOLITIEK 

De Brusselse Vlamingen, die even wil
len nadenken over de getto's waarin 
ZIJ in onze hoofdstad feitelijk leven 
beseffen maar al te goed dat het 
gemeenschapsakkoord voor hen ein
delijk de mogelijkheid brengt om uit 
een zeer donkere tunnel weg te gera
ken ZIJ onder hen die zich tegen het 
akkoord blijven verzetten, leven ofwel 
met temidden van het Vlaamse volk in 
Brussel (zoals bij Lode Qaes) ofwel 
missen ze alle zin voor de werkelijk
heid 

Het probleem ligt anders voor de Bra
bantse Vlamingen buiten de hoofd
stad Als overgangsgebied kenden 
hun gemeenten meestal vurig aange
wakkerd dooi plaatselijke traditionele 
politiekers een massale inwijking van 
verfranste hoofdstedelingen, die de 
ook door traditionele politiekers en 
bouwpromotoren (torenbouwers) on
bewoonbaar wordende grootstad wil
den ontvluchten 
Reeds in 1966 stemde het toenmalig 
Volksuniebestuur voor het arrondisse
ment Brussel (met o a Van Malderen 
als voorzitter) een motie tegen de ver-
fransingspolitiek van de grondspeku-
lanten en de gemeenteraden rond 
Brussel die zo erg minzaam de frans
kiljonse inwijking aanmoedigden 
Nu vind ik het ongepast dat deze 
gemeentevaderen of hun opvolgers 
uit dezelfde partijen hoofdzakelijk om 
dorpspolitieke redenen ( d w z om hun 
Volksuniekonkurrenten last te bezor
gen) anti-Egmonters willen spelen 
Het jongste voorbeeld daarvan biedt 
Frans Gelders uit Vilvoorde die in 
1966 tijdens een vergadenng op het 
stadhuis zei dat « Het Voor gerust bij 
Brussel mocht gaan » 
En nu protesteert hij plechtig met 
zijn schepenkollege waarin franskiljo-
nizerende heerschappen aanwezig 
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zijn tegen de gevolgen van een door 
geen andere dan traditionele partijen 
en voor Het Voor noodlottige ver-
fransingsverkavelingen van vroeger 
Met verbazing lees ik trouwens in een 
plaatselijk reklameblad oproepen om 
anti-Egmontprotesten te onderteke
nen en merk dan adressen van perso
nen die ik NOOIT kende of zag, toen 
er bv tegen de Franse preken op Het 
Voor gemanifesteerd werd Bij nader 
onderzoek ontdekken wij misschien 
zelfs PVV-ers tussen die heren en 
hun partij is de hoofdschuldige voor 
de te lang aanslepende afzondering 
tussen Koningslo en Vilvoorde 
Foei I Zo aan dorpspolitiek doen als 
de toekomst van ons volk op het spel 
staat 

M V , Vilvoorde 

BRAVO WILLY! 

Als klerk bij de Luchtmacht heb ik met 
genoegen vastgesteld dat Willy Kuij-
pers in de bres staat voor de paria's, 
de burgers bij de diensten van het 
leger 
Terwijl bij het Burgerlijk Algemeen 
Bestuur de stukken taart voor het per
soneel zeer groot zijn (volgens ons 
jaarboek meer dan 30 hogere graden 
op de ongeveer 180 personeelsleden) 
tellen wij op meer dan 3000 perso
neelsleden nog geen 20 hogere gra
den Het ergste is dan nog wel dat 
ofschoon bijna 70 % van het legerper
soneel bi] het leger Vlamingen zijn wij 
de jongste jaren met eens 60 % van 
de bevorderingsbetrekkingen krijgen 
en dat VDB zelfs gedreigd heeft onze 
kansen tot 50 % te beperken 
W I J vernamen dat P W Segers vroe
ger zon gunstige maatregelen nam 
(o a vervroegd pensioen met behoud 
van 3 jaar volledige wedde) om de 
Waalse officieren met zeer te doen 
W I J vragen met zoveel alleen dat alle 
bevorderingen voor ons burgers bij 
het leger proportioneel volgens onze 
huidige cijfers zouden gebeuren d w z 
70 N/30 F 

Op die manier hebben de Walen juist 
dezelfde kans op bevordering als zij 
en kunnen zij zich, indien ze sociaal-
voelend zijn, met achteruitgesteld voe
len 

M D C, Anderlecht 

POUR LES FLAMANDS... 

Ik ben missionans in Rwanda in Buta-
re het zuiden van het land De vele 
landgenoten — een paar honderden 
vooral religieuzen (en dus vooral Vla
mingen) — worden uitgenodigd deel 
uit te maken van de Belgische ge
meenschap, voorgezeten door een 
paar mensen van de technische bij
stand Alle bestuursleden ervan zijn 
Vlamingen, behalve een fransspreken-
de 

Te goeder trouw liet ik me ook lid 
maken maar ik keek verwonderd op 
als ik mijn lidkaart kreeg toegestuurd 

Communaute Beige de Butare 
Carte de Membre 

Annee 1978 
Le President - Le Tresorier 

Dit feit viel ongeveer samen met de 
ontvangst van de nieuwe ambassa
deur van België in Rwanda op bezoek 
in Butare Ik heb dan ook gedreigd de 
ontvangst te storen als er een wel
komstwoord of zo werd uitgesproken 
dat met zou gebeuren in de dne erken
de landstalen, en in de volgende volg

orde Nederlands, Frans, Duits Om 
die of om een andere reden — ik 
weet het met — maar er is geen enkel 
officieel woord uitgesproken 
Enkele weken geleden sprak de presi
dent van Rwanda over de radio aan
gaande de op til zijnde schoolhervor-
mingen Een punt weerhoud ik hier 
«het moet gedaan zijn met te bewe
ren dat het onderwijs enkel in een 
Europese taal kan geschieden Onze 
taal — het Kinyarwanda — leent zich 
daar even goed toe als een andere» 
Ik had graag in mijn handen geklapt 
VOO mijn radio, want ik herinnerde me 
een zekere heer Mercier die van het 
Nederlands net hetzelfde zei De presi
dent zei dat de jeugd in een vreemde 
taal opvoeden alienatie t)etekent En 
ik voeg eraan toe van de ergste 
soor t Want ekonomische kolomzatie 
kan men nog goed maken, maar 
iemand die kultureel gekolonizeerd is. 
IS verloren Dat weten sommige Vla
mingen al te goed 

Ik heb dan ook aan die heren van de 
«communaute beige - geschreven 
dat ik me achter die mensen zal scha
ren die Ijveren voor de landstaal hier 

Akkoord onze mensen hier moeten 
ook grondig Frans Engels en Kiswa-
heli kennen Dat ontkennen zou schro
melijke kortzichtigheid betekenen 
Ik heb hen dan ook al op voorhand 
bedankt voor bijeenkomsten van de 
«communaute» Ik ga liever naar bij
eenkomsten van onze mensen hier 
daar kunt ge meer dan een taal spre
ken de landstaal, Frans, Engels 

Onze technische bijstand die zoveel 
kost aan België en die de «kuituur 
hier zou moeten bevorderen» — 
want acht op tien van hen staan in het 
onderwijs — wordt waargenomen 
door mensen waarvan de helft 
slechts een taal kent Frans Dus 
door kultuurarme mensen 

Een ander punt soms heb ik kontakt 
met Vlamingen die hier werken in het 
kader van de technische bijstand 
Hun kinderen zijn verplicht het onder
wijs in het Frans te volgen Toegege
ven voor het middelbaar onderwijs in 
de «internationale school in de hoofd
stad — (op de Belgische school is 
een sektie «Nederlands zwak» en 
« Nederlands sterk » Maar dat is een 
magere troost Sommige ouders zijn 
moedig en geven onderwijs aan hun 
kinderen thuis, in het Nederlands In 

-feite een toemaatje voor de fransspre-
kenden want de school (de Belgi
sche) knjgt zoveel fr per kind Als de 
ouders hun kinderen met naar die 
school sturen, komt het geld ten goe
de aan de franssprekenden van het 
land En dit terwijl ze gretig ook geld 
geven voor Gneken, Pakistanezen 
enz die ook de Belgische school vol
gen en Frans spreken in plaats van 
Hindi enz 

De Fransen doen het beter Voor de 
enkele gezinnen hebben ze hier in het 
kleine stadje een eigen school waar
schijnlijk IS het Frans van sommige 
landgenoten te erbarmelijk om hun 
kinderen te laten « verworden » 

De Duitsers doen hetzelfde waar ze 
een projekt hebben waar er een vier
tal gezinnen met kinderen wonen stu
ren ze naast technici tevens een 
leraar opdat de kinderen zich later 
zouden kunnen reïntegreren in hun 
moedertaal 

De Vlamingen zullen zich wel thuis 
voelen bezuiden de taaistreek of in 
het verder verfranste Vlaams-Bra-
bant 

Pater B M , Butare (Rwanda) 

Top 20 
1 Georget te D e Kegel, N inove 1339 

2 Kris Versyck, Gent 1240 

3. G u i d o C a l l a e r t , Opwi jk 984 

4. Erik Vandewal le , I zegem 874 

5. Jan D e Roever, Antwerpen 660 

6 Jef D e Meyer , Hever lee 636 
7. Anny Lenaerts, Wilr i jk 576 
8. Bob Ryckbosch, De inze 564 
9. Joris Depré .Tervuren 552 

10. Jan Caudron , Aalst 542 

11. Lieve Favoreei -Craeynest , Lauwe 498 
12. Frans Baert, Gent 448 
13. Luk Vanhorenbeek, B ierbeek 444 

Piet Sever ins, Zwi jndrecht 444 
15. Achie l Goder is , Oostdu inkerke 426 

16. Koen Van M e e n e n , Heusden 417 
17. Daniel Denayer , Aalst 348 
18. Willy Serpieters, Oostende 336 

Eugene Van I t terbeek, Kessel -Lo 336 
20. Maur i ts Passchi jn, M e i s e 324 

„Achiel hartjeweg" 
V e r l e d e n jaar v e r s c h e e n z i jn naam v o o r he t ee rs t o n d e r d e 
t op tw in t i ge rs Iedereen keek uit o f d e z e pres ta t ie dit jaar 
zou herhaa ld worden"? En i nde rdaad i Achiel Goderis, d e 55-
jar ige b o u w v a k k e r s taat er t e r u g B e n e v e n s zi jn we rk , z i jn 
gez in en d e Vo l ksun ie kan m e n bij h e m moei l i jk ande re inte-
r essepun ten v inden 

Hij r e e d v o o r de Vo l ksun ie r eeds d e w e r e l d r o n d pe r f ie ts o p 
ko l po r t age toch ten , l edenbezoeken , a b o n n e m e n t e n w e r v i n g 
e n p lakbeur ten 

In he t stil le se izoen v e r k o o p t hij dan kaar ten v o o r e e n o f 
ander VU-ba l Ach ie l l oop t er al bij s inds he t on ts taan van de 
part i j , t o e n d e p ropagand i s ten n o g e e n r e u z e g r o t e meerde r 
he id v o r m d e n t o v d e manda ta r i ssen 

ledere z o n d a g v o o r m i d d a g gaat hij k o l p o r t e r e n in k le ine dor
p e n w a a r n o g geen V U - k e r n e n aanwez ig zi jn 

W i e wi l m e e g a a n kan h e m v inden in D e Toekoms t l aan nr 3 te 
O o s t d u i n k e r k e o f t e l e fone ren naar 0 5 8 / 5 1 1 6 3 0 

H e t w o r d t «hartjeweg» in te ressant e v e n kenn is te m a k e n 
m e t zo 'n boe iende f iguur ui t d e V l a a m s e b e w e g i n g 

i 

4 

J 

P S Hartjeweg is e e n w o o r d ( s t o p w o o r d ) da t Ach ie l o m de 
haverk lap gebru ik t , vandaa r da t hij in he t arr b e k e n d staat 
ais Ach ie l -ha r t j eweg 
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In « Het Volk » van verleden dins
dag verschenen de resultaten 
van een opiniepeiling die tussen 
15 en 19 februan gehouden werd 
over «het Egmontpakt en de 
weerslag ervan op het politieke 
leven» Er is in de media ruime 
aandacht geschonken aan de re
sultaten van deze peiling En zo
als het doorgaans gaat met der
gelijke gegevens, werden enkele 
resultaten extra in de verf gezet 
zonder dat ze gekaderd werden 
in het ruimer verband Zo waren 
heel wat kranten er als de kippen 
bij om aan te stippen, dat de 
Volksunie een zware dobber zou 
krijgen, terwijl er heel wat minder 
aandacht werd besteed aan de 
vaststelling dat in Vlaanderen 
slechts iets meer dan 10 % van 
de ondervraagden regelmatig en 
met belangstelling de bespre
kingen over het Egmontpakt 
heeft gevolgd 
Een eerste vaststelling die zich 
opdringt is de vervreemding tus
sen de burger en het politiek 
gebeuren De meerderheid der 
bevolking heeft helemaal met, of 
slechts af en toe zonder belang
stelling, de besprekingen over het 
Egmontpakt gevolgd Dit gebrek 
aan belangstelling kan gedeelte
lijk te wijten zijn aan de gevolgde 
werkwijze bij de besprekingen In 
de allereerste plaats zal het ech
ter wel de ontoegankelijkheid zijn 
van de materie zelf Ook voor spe
cialisten, voor politiek en juridisch 
geschoolden is een staatshervor
ming zoals die van het Gemeen-
schapspakt een lastig toeganke
lijk dossier Wat dan gezegd van 
de gewone burger, die het uiterst 
moeilijk heeft om er iets van te 
begrijpen "̂  De vaststelling is rui
mer en breder dan alleen maar 
het Gemeenschapspakt De res 
publica, de politiek de rol van de 
overheid of van de partijen bewe
gen zich op zoveel hooggespecia-
lizeerde terreinen dat de burger 
het steeds maar moeilijker krijgt 
om — in het kader van een demo-
kratie naar 19-eeuws model — 
zijn mening nog deskundig uit te 
drukken Zelfs in de Volksunie 
die, volgens de uitslag van de opi-

Bij een opiniepeiling 
niepeiling — veruit het meest 
geïnteresseerden telt, blijkt nau
welijks meer dan een vierde be
langstelling opgebracht te heb
ben voor de Egmontbespre-
kingen 
In het licht van deze lage begnps-
en belangstellingsgraad moeten 
de overige resultaten van de opi
niepeiling worden bekeken Al
leen vanuit een dergelijke benade
ring worden een aantal totaal 
tegenstrijdige resultaten van de 
peiling verklaarbaar Op de vraag 
bijvoorbeeld of de ondervraag
den de voorgestelde regeling 
voor Brussel al dan niet aanvaard
baar achten, antwoordt 273 % 
der Vlamingen positief, tegenover 

M;w..^^. 

46,5 % negatief en 26,2 % onbe
slist Dit IS een suggererende 
vraag ze informeert naar het 
aanvaardbaar «achten» en met 
konkreet naar het aanvaardbaar 
«zijn» Men zou in het licht van 
de antwoordpercentages op de
ze vraag kunnen veronderstellen 
dat de negatieve percentages in
zake de regeling voor de randge
meenten in Vlaanderen nog ho
ger zouden oplopen Dit is echter 
met het geval praktisch evenveel 
ondervraagden in Vlaanderen vin
den dat de regeling voor de rand
gemeenten enerzijds de verfran-
sing zal in de hand werken of 
anderzijds met zal beïnvloeden of 
doen verminderen, de onbeslis-
ten vertegenwoordigen17,1% De
ze vraag in de enquête is met een 
eenvoudige ja-neen-vraag, zoals 
die over de Brusselse regeling 
ze splitst de meningen uit in dne 
groepen, vergt iets meer overleg 
bij de ondervraagden en levert 
dus onmiddellijk een sterk afwij
kende reeks percentages op 
De door tegenstanders van de 
Volksunie meest gehanteerde 
percentages zijn die van het zoge
naamde «verlies» van de Volks
unie, dat 28 8 % zou bedragen 
Dit IS een interpretatie die hele
maal met strookt met de resulta
ten van het onderzoek Deze 
resultaten wijzen integendeel op 
een sterke stabiliteit van het 
Vlaamse kiezerskorps (77,3 % 
van de Vlaamse kiezers verkla

ren, met van partij te veranderen 
tegenover slechts 63,7 % in Brus
sel en 56,9 % in Wallonië) De 
beweeglijkheid is, zoals tradi
tioneel, het sterkst bij Volksunie-
kiezers (28,8 % verklaren dat zij 
voor een andere partij zouden 
stemmen) Maar waar gaan de 
7,2 % verlies van de CVP, de 
11 9 % verlies van de BSP en de 
11,4 % verlies van de PVV naar
toe •? De opiniepeiling geeft als 
merkwaardig — maar volkomen 
onlogisch en onmogelijk — resul
taat dat in Vlaanderen alle vier de 
partijen een belangrijk percenta
ge kiezers zouden verliezen, zon
der dat aangeduid wordt welke 
de transferten zijn 
Uit de resultaten van de opiniepei
ling die gisteren woensdag in de 
liberale dagbladpers verschenen, 
wordt men nauwelijks wijzer Net 
als de peiling van «Het Volk» 
werd hier een staal van slechts 
1 149 personen boven de 18 jaar, 
verspreid over heel België, onder
vraagd De peilingen van «Het 
Volk » en « Het Laatste Nieuws» 
zijn duidelijk dezelfde ze werden 
gehouden door dezelfde instel
ling op hetzelfde moment en op 
eenzelfde staal Er dient onder
streept dat een staal van slechts 
1 149 kiezers met representatief 
IS Aangezien de Volksunie zowat 
10 % van het Belgische kiezers
korps vertegenwoordigt mag 
men aannemen dat er ongeveer 
115 Volksunie-kiezers in het staal 

hebben gezeten Er is geen zinnig 
mens die zal beweren, dat uit een 
dergelijk beperkt aantal fatsoenlij
ke uitsplitsingen kunnen worden 
getrokken We staan dus meer 
dan sceptisch tegenover de resul
taten van deze peilingen 
Zelfs een goed gehouden opinie
peiling duidt alleen maar een 
trend of een krachtlijn aan Uit de 
zopas gepubliceerde peilingen, 
met hun beperkt staal, kan ten 
hoogste een zeer grove en on
nauwkeurige trend worden afge
lezen Dat de Volksunie, met een 
eenzijdig tegen haar gerichte an-
ti-Egmontkampanje, het moeilijk 
heeft IS wel duidelijk, ook zonder 
opiniepeiling De percentages van 
de beide peilingen zijn echter met 
ernstig te nemen 
Wie beseft tussen welke enge 
marges van stemverschuivingen 
de verkiezingen in België zich 
steeds afspelen, zal bijvoorbeeld 
tot zijn grenzeloze verbazing uit 
de peiling van « Het Volk » verne
men, dat in Wallonië slechts iets 
meer dan de helft van de kiezers 
het voornemen zou koesteren 
om met van partij te veranderen ' 
Het emge met aan te vechten 
resultaat van de peilingen is, dat 
de reële kennis van en de belang
stelling voor het Gemeenschaps
pakt uiterst klem zijn Er wacht de 
Volksunie nog een lange en volge
houden inspanning ter voorlich
ting van de Vlaamse publieke opi
nie 

Hervorming 
Het Egmont- en Stuyvenbergak-
koord wordt — en zulks is nor
maal — vooral vanuit kommunau-
taire hoek benaderd En toch mag 
een ander belangnjk aspekt van 
deze akkoorden met uit het oog 
verloren worden met name de 
zolang betrachte staatshervor
ming 
De vraag rijst hierbij of er nu echt 
een vereenvoudiging van onze in
stellingen zal bereikt worden Al
les lijkt immers zo ondoorgronde
lijk, zo ingewikkeld Aan deze 
opwerping wijdde senator F Van 
der Eist deze week een Vrije Tri
bune in « Le Soir » 
Vooreerst wijst hij erop dat, voor 
een goed begrip van de nieuwe 
strukturen, vertrokken moet wor
den vanuit de vaststelling dat de 
unitaire staat definitief afge
bouwd wordt in federale richting 
Zulks betekent dat de overheids
taken verdeeld worden tussen de 
centrale staat, de gemeenschap
pen en de gewesten, die zich alle 
drie op eenzelfde niveau bevin
den Inderdaad, de gemeenschap
pen en gewesten zullen eigeri 
bevoegdheden krijgen, die defini
tief onttrokken worden aan de 
centrale overheid Zulks impli
ceert een reduktie van de taak 
van de centrale overheid en hope
lijk sluit dit tevens een efficiënter 
en doorzichtiger beheer uit 
Senator Van Der Eist stipt in dit 
verband ook de afschaffing van 
het tweekamerstelsel aan Ge
daan dus met de dubbele behan
deling van alle wetsontwerpen, 
wetsvoorstellen, begrotingen 
De Senaat krijgt in het licht van 
de pacifikatie een andere rol te 
vervullen als vertegenwoordiger 
van de twee gemeenschappen 
Kortom de staat, de gemeen
schappen en de gewesten zijn 
dne machten die zich op eenzelf
de vlak bewegen met elk eigen 
specifieke bevoegdheden De ge
meenten blijven uiteraard be
staan, maar de provincies als poli
tieke entiteit worden opgedoekt 
In de plaats komen de sub-gewes
ten, die enkel een uitvoerende 
taak zullen toebedeeld krijgen 
Een laatste onduidelijkheid die uit 
de wereld wordt geholpen is de 
zo dikwijls opgeworpen vermenig
vuldiging van verkiezingen en poli
tieke mandaten Welnu, er zal 
slechts een verkiezing plaats vin
den voor de samenstelling van de 
gewestraad de gemeenschaps
raad en de senaat In deze dne 
organen zullen we trouwens de
zelfde gezichten terugvinden 
Wat meteen inhoudt dat ook het 
aantal mandaten terzake met op
gedreven wordt Integendeel, de 
provincieraadsleden worden naar 
het stempellokaal verwezen 
Terecht stelt onze stichter-voorzit
ter dat dit belangnjk aspekt van 
de gemeenschapsdialoog een 
verbetering van de werking der 
staatsinstellingen inhoudt Derge
lijke verbetenng drong zich im
mers op, en het uitgewerkte sys
teem lijkt heel wat tekortkomin
gen uit te wissen 
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En bovendien 

...hebben de inwoners van de Lom-
melse wijk •> kolonie > liet eerste len
tezonnetje, vorige zondag, niet kun
nen zien. 
...dreef er immers lange tijd een mist
wolk over die zorgde voor een prik
keling in de keel, en iedereen naar 
de zakdoek deed grijpen. 
...was deze gifwolk afkomstig van de 
Metallurgie Hoboken-Overpelt, en 
dreef de SO 3 later naar Nederland. 
...is dit de voorbode van een sterk 
bezoedelde zomer? 
...is uit het verslag van een Italiaans 
verbond van de tabak gebleken dat 
één Italiaan op zeven uitsluitend 
gesmokkelde sigaretten rookt. 
...is er in Amsterdam een bureau, 
«Wise» genaamd, opgericht dat ie
dereen van informatie wil voorzien 
om aktie te voeren tegen de verdere 
ontwikkeling van kernenergie. 
...en zoekt de Poolse universiteit 
van Wroclawski een Vlaamse Neer
landicus. 

...maar wordt in steeds meer fransta-
lige scholen in Wallonië het Neder
lands als tweede landstaal geweerd. 
...werd vorig weekend op de nieuw
bakken Lotto niet minder dan 45 mil
joen frank ingezet 
...en werd al dat mooie geld inge
bracht door niet minder dan 630.000 
ingezonden formulieren. 
...waardoor de gemiddelde inzet per 
formulier nu zowat 71 fr. bedraagt. 
...wijst de studiedienst van het minis
terie van ekonomische zaken erop 
dat de ekonomische groei van Bel
gië is stilgevallen. 

...klaagt Amnesty International de 
aanhouding aan van 17 professoren 
aan de universiteit Bahia-Blanca in 
Argentinië. 
...behoort onder de aangehoudenen 
ook de rektor van deze universiteit. 
...werden zopas op de veiling in Sint-
Katelijne-Waver de eerste snijbonen 
onder glas verkocht: 231 frank het 
kilogram. 
...heeft het onverwachte gure winter
weer van de voorbije weken dan 
toch één slachtoffer op het nippertje 
laten overleven. 
...werd immers in de Schotse « High
lands» een schaap ontdekt dat niet 
minder dan 25 dagen onder een 
sneeuwhoop bedolven lag. 
...werd ons niet bericht of dit arme 
beestje om te overleven een Schots 
hartverwarmertje bij zich had. 
...zouden de koppelbazen momen
teel in ons land nog steeds zorgen 
voor een aanzienlijke tewerkstelling. 
...nemen zij immers om en bij de 
100.000 arbeidsplaatsen voor hun re
kening. 
...en worden er op die wijze werken 
uitgevoerd voor bijvoorbeeld de 
kerncentrale van Doel, de Regie -
RTT, de NMBS-spoorwegmaatschap-
pij, voor sporthallen, de Antwerpse 
gasmaatschappij, een elektriciteits
maatschappij, maatschappijen voor 
sociale woningbouw. 
...moeten we tot onze verbazing vast
stellen dat blijkbaar veel koppelba
zen in feite onrechtstreeks tewerkge
steld worden door officiële instel
lingen of parastatalen. 
...blijft het gewestplan voor Brussel 
in het juridisch luchtledige gekneld. 
...heeft de raad van state geoordeeld 
dat de overlegprocedure langs geen 
kanten aanvaardbaar is, en de minis
ter (momenteel Oefosset) teveel be
voegdheid heeft om een Salomons-
oordeel te vellen. 

...berekende de indexkommissie van 
ekonomische zaken nu reeds dat 
onze prijzen in 78 met 5,4 th zullen 
stijgen, als de huidige trend niet ver
sneld wordL 
...en lazen we ook dat de Belgische 
diamantnijverheid door spekulatie 
bedreigd wordL 

En bovendien 

33.000 Tele-
Vorige zaterdag had in Leuven 
het eerste kongres plaats van 
de Vlaamse Tele-Onthaaldien-
sten. Het werd voor dit soort 
hulpverlening In Vlaanderen een 
belangwekkende ontmoeting, 
want in 8 werkgroepen werd 
heel wat ervaring uitgewisseld, 
en naderhand kregen de vr i jwi l 
ligers van Tele-Onthaai tal van 
nuttige wenken mee. 

In een groot universiteitsaudito
rium, waar ook een vertegen
woordiger van staatssekretaris 
voor Brusselse sociale zaken 
Vic Anciaux aanwezig was, wer
den tal van konfliktsituaties in 
gezin en samenleving met bevat
telijke uiteenzettingen op een 
rijtje gezet. De Vlaamse Tele-
Onthaaldiensten noteren elk 
jaar een groeiend aantal oproe
pen. Een belangrijk gedeelte hier
van heeft betrekking op «part
nerproblemen ». 

De telefonische hulpverlening 
kende de laatste decennia een 
opmerkeli jke uitbreiding. Ge
start in de jaren vijft ig in Enge
land (Chad Varak) heeft deze 
hulpverleningsvorm zich momen
teel onder verschillende naam
geving, over de ganse wereld 
verspreid. In Frankrijk noemt 
men zich SOS-Amitié, in Enge
land «The Samaritans», in de 
VS « Hot Line », in Nederland T(e-
lefonische) H(ulp) D(ienst), in 
Vlaanderen Tele-Onthaal. 
In België startten de eerste tele
fonische diensten in het begin 
van de jaren 60 (Mons en Ant
werpen). Momenteel beschikt 
het Vlaamse landsgedeelte over 
5 diensten, gesitueerd in iedere 
provincie (Antwerpen, Gent, Leu
ven, Hasselt, Brugge). Een Ko
ninklijk Besluit van 1973 voor
ziet in erkennings- en subsidië-
ringskriteria. 

Vrijwilligers 
Vorig jaar kregen de Vlaamse 
Tele-Onthaaldiensten gezamen
lijk 33.000 oproepen, waarvan 
12.360 in Antwerpen, 4.670 in 
Brugge, 9.000 in Gent, 6.280 in 
Leuven en 700 in Hasselt. 
Overwegend zijn het vrouwen of 
meisjes die hulp vragen langs 
de telefoon (55 "/o), tegen 36 "/o 
mannen, en bijna 10 "/o zoge
naamd stille oproepen, waarbij 
de oproeper aan de lijn slechts 
zucht of weent, en geen woor
den over de lippen kan krijgen. 
Voor zover de oproepen in soor
ten kunnen gerangschikt wor
den, wordt het meest naar de 
telefoon gegrepen bij grote on
draaglijke eenzaamheid, relatie
problemen en seksualiteit. 

Nochtans is Tele-Onthaal méér 
dan vermoed wordt een dienst 
voor zelfmoordpreventie. 
Slechts 5 t.h. van de telefoni
sche kontakten worden als dus
danig ingeschreven, maar veel 
oproepers die in zo'n paniek
situatie verkeren melden zich 
met meer gangbare problemen 
zoals < huwelijksmoeili jkheden » 
of « eenzaamheid ». 

Een laatste opmerkeli jk cijfer is 
nog dat minstens 80 t.h. van de 
oproepers behoort tot de aktie-
ve bevolking, en het aantal hulp
vragende jongeren zeer gering 
is. 

Bli jkens het kongres van vorig 
weekend in Leuven zullen de 
Tele-Onthaal diensten in Vlaan
deren op korte ti jd met de mede

werking van lal van vri jwil l igers 
nog beter georganizeerd wor
den ; in deze jachtige moderne 
ti jd blijkbaar een dwingende 
noodzaak, (hds) 

Eerlijke anti-Egmontinformatie ? 
Op een perskonferentie vorige 
maandag heeft het Egmontkomi-
tee gemeend nog eens het ge
meenschapsakkoord in de defini
tieve versie kategoriek te moe
ten verwerpen ; nog vóór de tek
sten gedrukt waren. 

Enerzijds stelde WB-voorz i t te r 
Paul Daels dat men onvoldoen
de voorl ichting krijgt, en de 
Vlaamse verenigingen niet be
schikken over teksten, en ander
zijds oefende Michiel Vanden-
bussche precies kritiek uit op 
de teksten van het gemeen-
schapspakt. 

Blijkbaar wordt geen moeite op
gebracht om de kloof tussen de 
Vlaamse partijen en de kuituur-
verenigingen te dichten. Een 
nieuwe oproep van VU-voorzit-
ter Hugo Schiltz voor een alge
meen Vlaams overleg, een soort 
Staten-Generaal, werd katego

riek van de hand gewezen. 
«Wi j willen niet diskussiëren 
over het Egmontakkoord; dat 
verwerpen wi j», zei Paul Daels 
nog. 
Het Egmontkomitee heeft blijk
baar niet willen wachten op de 
bekendmaking van de teksten 
(dinsdag kregen alle kamerle
den en senatoren die). 
Op die .manier werden weer 
kwakkels verspreid, zoals deze : 
«dat de Vlaamse onderhande
laars voor de beperking in de 
tijd van het inschrijvingsrecht, 
de uitbreiding hebben moeten 
aanvaarden van het gebied waar 
het inschrijvingsrecht van toe
passing is.» 
Volgens het Egmontkomitee 
ook, zullen de franstaligen te 
Brussel in feite alleen beslissin
gen kunnen nemen, na het ont
slag van de Vlaamse leden in 
het Brussels exekutief. 

Verklaringen van Vlaamse onder
handelaars worden halsstarrig 
in twijfel getrokken, zoals onder 
meer het betwiste punt van wijzi
gingen aan de taalwet 
Wil len de anti-Egmonters dan 
wél geloof hechten aan sommi
ge precizeringen van de fransta-
lige parti jvoorzitters (op hun 
perskonferentie vorige dinsdag), 
dat onder meer: 

• de taalwet NIET zal gewij
zigd worden; 

• dat wie van het inkriptierecht 
geniet, in het Vlaams gewest 
NIET kan verkozen worden. 
We houden ons hart vast voor 
de voorl ichtingsbrochure van 
het Egmontkomitee die spoedig 
op 200.000 eksemplaren zal ver

spreid worden : zal daarin einde
lijk serene, eerlijke en korrekte 
informatie verstrekt worden ? 
(hds) 

Kleine grote meneer 
We zijn enkele dagen te laat of enkele weken te vroeg. De 
man is verleden week, 21 februari, 64 jaar geworden. We 
hadden hem dan in de bloemetjes kunnen zetten. En hij blijft 
nog minstens enkele weken in funktie. Zodat het te vroeg is 
om hem officieel uit te luiden. Laat het ons dus maar houden 
bij de doordeweekse, niet-officiéle gelegenheid om over hem 
te schrijven. Dat verdient hij trouwens al jaren lang. Louis 
Roppe, «Roppeke» voor de vertrouwden. Zonder oneerbie
dig te zijn. Goeverneur van Limburg. 

Een vogel die meer dan een kwarteeuw in het bronsgroen 
eikenhout gezongen heeft zoals hij gebekt is. Een man die, als 
hij straks weggaat, het zeldzaam mirakel zal hebben verwe
zenlijkt om geen vijanden en nijdassen achter te laten, doch 
slechts vrienden en vele, vele bewonderaars. Als de regel dat 
de volkeren de regeerders hebben die zij verdienen ook toe
passelijk is op provincies, dan mogen de Limburgers zich 
over zichzelf gelukkig prijzen. Zij hebben een pracht van een 
goeverneur En wie ook de opvolger zal worden, hij zal een 
méér dan behoorlijk formaat moeten hebben om boven Rop-
peke uit te steken. 

Tot op zekere datum en op zekere hoogte normale loopbaan. 
Van het geboortedorp Heers naar Leuven. Om er rechten te 
studeren en de klassieke rol in het studentenleven te spelen. 
Wat hem betreft was dat het voorzitterschap van JVKA-Lim-
burg en de studentenbond "Dienen» in zijn geboortedorp. 
Toneel en Vlaamse Beweging. Volksverheffing en sociaal 
engagement Naar de costuymen en geplogenheden van die 
dagen. Nadien advokaat te Tongeren. Vlaamsgezind. Als Flor 
Grammens het in de late dertiger jaren in Limburg te bont 
maakt, kwam hij vanzelf terecht bij de jonge Vlaamsgezinde 
Tongerse advokaat Vlaams verenigingsleven en uitbouw van 
Davidsfonds in de schaduw van het Ambiorixbeeld. Het klinkt 
allemaal nogal klassiek Maar je moet het Tongeren van die 
dagen gekend hebben: onmetelijk klein, Haspengouws zake
lijk en met al te gemakkelijk in Vlaamse aangelegenheden. 
Voorzichtige oorlog. Het stuk van de Vlaamse beweging dat 
— gelukkig I — ontsnapt aan kollaboratie en repressie. De 

CVP en het kerstmanifest van 1945: de belofte van een nieu
we start. Roppeke in de politiek: in 1947 voor de CVP naar 
de Kamer Tot 1950. De grote dagen van de koningskwestie. 
In de mond de wrange nasmaak van niet-gehouden beloften 
en onvoltooide voornemens. Onvrede met de partij En afge
schoven — «hinaufbefórdert" zouden de Duitsers zeggen 
— naar het goeverneurschap van de provincie. Een zijspoor 
Maar wat een geluk dat Roppe op het zijspoor terecht 
kwam I 

Ach, de rol van de enkeling in de geschiedenis is altijd wel klei
ner dan doorgaans blijkt uit biografieën. Ook met een andere 
goeverneur zou Limburg de grote mutatie hebben ondergaan 
die het sinds meer dan een kwarteeuw kent Maar het is de 
kracht en de verdienste van Roppe geweest om te zorgen 
voor een harmonische mutatie, voor een overgang naar het 
nieuwe met behoud van wat essentieel was in het oude. Dat 
is zijn grote verdienste. En met die verdienste neemt hij een 
eenzame en hoge plaats in tussen de Vlaamse provinciegoe-
verneurs. 
Een stuk Vlaamse beweging in de beste zin van het woord. 
Gericht naar de toekomst: de sociale en ekonomische ontslui
ting van het bronsgroen eikehout, de intellektuele verheffing. 
Eerste Ekonomische Raad in gans Vlaanderen. Inplanting van 
universitair onderwijs. En daarnaast, vertederend en niet min
der waardevol, Bokrijk. Gisteren en vandaag vanuit éénzelf
de bekommernis: het studiecentrum over de Boerenkrijg en 
het vervlaamsingsakkoord met de Kempense koolmijnen. 
Als hij binnenkort weggaat, lees dan de officiële huldeartikels. 
De lange lijst van verwezenlijkingen, initiatieven en aanmoedi
gingen. Maar wacht niet tot dan om hem te danken. op het 
keren der tijden een moderne Vlaming die zijn perifere provin
cie stevig geankerd heeft aan het Vlaanderen van de zee tot 
aan de Maaskant 

Over alle ideologische en filozofische grenzen heen moet 
men in Vlaanderen de mensen herkennen en erkennen, die 
meegebouwd hebben aan het open en ruime beeld van de 
Vlaamse maatschappij morgen. Roppe is er één van. Niet de 
grootste in gestalte. Maar een heel grote meneer 
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VDB heeft 
geen goede argumenten 
voor Hawk-Helip 

Vic Anciaux stelt veto 

Minister Paul Vanden Boey-
nants, die in de Verenigde Sta
ten zopas de aanicoop van 
Hawk-Helipraketten is gaan be
spreken, heeft reeds enkele ke
ren, en met nadruk verklaard 
« dat hij het erg dramatisch zou 
vinden indien men van de aan
koop zou afzien ». 
Dat deed er sommige kranten 
voorbarig toe besluiten dat hij 
weleens ontslag zou nemen als 
de ministerraad zijn dossier niet 
goedkeurt. 
Met de aankoop van die raket
ten is niet minder dan 4 miljard 
frank gemoeid. VDB, die reeds 
zes jaar het departement van 
landsverdediging beheert, wees 
erop dat de nieuwe raketten 
voor luchtverdediging tegen aan
vallen uit het Oosten geen bud
gettair probleem vormen. 
Immers, zo beweerde hij, in 
tegenstell ing tot '72 en 7 4 zijn 
dit keer geen bijkredieten nodig, 
en kan hij op zijn legerbudget 
het nodige geld uittrekken. 

Budgettair dus geen bezwaren, 
althans volgens Vanden Boey-
nants, maar de vraag bli jft nu wel 
nog open of zijn militaire argu
mentatie voor de aankoop van 
moderne Hawk-Helip-tuigen op
gaat. 

De minister zegt dat die aan
koop In de regeringsverklaring 
is vervat, en een rechtstreeks 
gevolg is van de onderschreven 
NAVO-verbintenissen. 
Volgens een Instituut voor Stra
tegische Studies in Londen zou 
het afzien van de aankoop van 
deze gemodernizeerde raketten 
in de Navo-defensiegordel een 
bres van zowat 60 kilometer 
slaan. Daardoor zou de strategi
sche NAVO-verdediging dus in 
het gedrang komen. 

Vanden Boeynants heeft niet wi l 
len antwoorden op de vraag 
waar en wanneer België zich bij 
de NAVO voor de opstell inq van 
het Hawk-Helipsysteem zou ver
bonden hebben. Pollt iek-strate-

ABOS splitsen, 
ontwikkelingssamen -
werking herdenken 
' We moeten ons geen begoo
chelingen maken: snelle veran
deringen aan het beleid van ont
wikkelingssamenwerking zijn 
denkbeeldig. Het ABOS, alge
meen bestuur van ontwikkelings
samenwerking, is een logge ma
chine die men niet gemakkelijk 

Jarenlang 
In een hoofdartikel door LV.N. in 
De Gazet over de knoeiboel In 
de PTT schri j f t de auteur o.m. het 
vo lgende: « Er zijn de misbrui
ken die door Luk Van Steenkiste 
op de kamertribune aan het licht 
werden gebracht. Men moet 
daar niet te licht over heen stap
pen. Jarenlang heeft Van Steen
kiste geïnterpelleerd over de 
komputertragedies op de Poste
rijen... De minister van toen liet 
het allemaal over zich heen 
gaan, maar ten langen leste 
heeft zelfs Chabert moeten toe
geven dat er «something rot
ten > was in de postchecks ». 

Geen 
Franse brieven 

Ondanks vernietiging van beslis
singen van het schepenkollege 
van Vi lvoorde waarbij op fransta-
lige brieven aan het gemeentebe
stuur niet wordt geantwoord met 
terugzending aan afzender legt 
dit bestuur de beslissing van de 
goeverneur en van Binnenland
se zaken naast zich neer. Tij
dens het senaatsdebat over zijn 
begroting gaf minister Boel trou
wens Vilvoorde gelijk. Intussen 
werd door de VU in de Neder
landse Kultuurraad een de-
kreetsvoorstel neergelegd dat 
voorziet in een kleine leemte in 
de taalwetgeving. Eens dit de
kreet van kracht kan geen enke
le overheid nog ter zake ingrij
pen. 

op gang brengt De administra
tie is ook hier een doolhof van 
jewelste. Daarom is het van 
groot belang dat bij de splitsing 
van het ABOS geen twee logge 
administratiemachines in het le
ven worden geroepen. Want, dan 
zijn we geen stap vooruit ge
raakt ' 
Dat was één van de belang
ri jkste konklusies, gestaafd 
door getuigenissen, die werden 
genomen op het colloquium 
« De Vlamingen en het Belgisch 
ontwikkel ingsbeleid», vorige 
dinsdag in Leuven. 
Senator Eugeen Defacq (voorzit
ter van het Vlaams Internatio
naal Centrum), kamerlid Wil ly 
Kuijpers, en de heer G. Mom-
baerts belichtten de zwakke pun
ten in het ontwikkelingsbeleid. 
Algemeen werd gesteld dat de 
fi lozofie van de ontwikkelings
samenwerking dient herdacht te 
worden. 
De O.S. loopt, sinds Van Elsian-
de hiervoor bevoegd was, uit de 
hand, met het toevertrouwen 
van projekten in de ontwikke
lingslanden aan private maat-
' jchappijen, die werken met 
winstbejag. 
Een splitsing van het ABOS als 
dusdanig zal geen heil brengen. 
Wél biedt het de Vlamingen de 
gelegenheid om zelf het gevaar 
te vermijden dat Belgische finan
ciële groepen de O.S. volkomen 
in handen krijgen. 
Eugeen Defacq wees er nog op 
dat ontwikkelingssamenwerking 
jammer genoeg geen materie is 
waar de Vlaamse beweging se
dert 130 jaar aan werkt. 
Wil ly Kuijpers pleitte ervoor dat 
de Vlaamse gemeenschap zou 
aansturen op arbeidsintensieve 
projekten en voedingsprojekten. 
Vermelden we nog dat in juni het 
NCOS (nationaal centrum voor 
ontwikkelingssamenwerking) ge-
federalizeerd wordt, met be
houdt van een koördinerend or
gaan, (hds) 

gisch antwoordde VDB wél dat 
hij «de NAVO had beloofd die 
verbintenis aan de regering voor 
te leggen -. 
Dat is heel wat anders. Tenzij 
nieuwe argumenten aangebracht 
worden, ziet de aankoop van de 
Hawk-Helip er weinig verant
woord uit, omdat : 
# kleine landen binnen het ka
der van het NAVO-verdrag toch 
de wijze moeten kunnen bepalen 
waarop zij hun verbintenissen 
kunnen naleven; 
# zelfs als er geen bijkredieten 
zouden nodig zijn, is het toch zo 
dat de begroting van landsverde
diging door opeenvolgende ma
terieelaankopen almaar dieper 
in de rode cijfers geraakt; 
# de parlementsleden worden 
terecht kribbelig, omdat zij nage
noeg geen kontrole meer heb
ben op de budgettaire weerslag 
van de naleving van internationa
le verdragen, waaronder de NA
VO-verbintenis. 
Nu is het evenwel niét het parle
ment, maar de regering die de 
Hawk-Helip-knoop moet door
hakken, (hds) 

Staatssekretaris Vic Anciaux 
heeft een veto uitgesproken te
gen een beslissing van de Brus
selse agglomeratieraad om de in
stallatie van een gigantische ver
brandingsoven voor huisvuil toe 
te wijzen aan een Franse maat
schappij. 
Hij deed dit in het Brussels 
ministerieel komitee, en steunt 
daarbij op rapporten van direk-
teur-generaal Ries van openbare 
werken en hoofdingenieur Ro-
byn van volksgezondheid. 
Allereerst is de kostpri js van 1,6 
miljard frank uitzonderlijk over
dreven, maar ook bestaat de 
mogelijkheid om op verschil len
de plaatsen en gedeeltelijk met 

nu reeds bestaande installaties 
het huisvuil van de hoofdstad 
beter te verwerken. 

Vic Anciaux wees er de Brussel
se ministers onder meer op dat 
het kompostbedri j f in Ander-
lecht opnieuw in werking moet 
gesteld worden. 

Ten slotte ^ijn er in het lasten
boek van de Brusselse agglome
ratieraad tegenstri jdigheden. 
Door het veto van Vic Anciaux 
wordt de beslissing van de Brus
selse agglomeratieraad opge
schort, en komt de zaak volgen
de week opnieuw ter sprake in 
het ministerieel komitee van 
Brussel. 

Ford Genk en de Antwerpse 
petrochemie willen geen werk
ti jdvermindering, geen 36-uren-
week. Siemens, Volvo en de Kor-
tri jkse metaalbedrijven zijn op 
die vakbondseis wel ingegaan. 
Sedert minister Spitaels op de 
valreep een staking in de olie-
sektor kon voorkomen en daar
bij uitdrukkeli jk van zijn eerste-
minister moest verklaren dat het 
daar om een uitzondering ging, 
zijn er voor steeds meer bedri j
ven akkoorden gesloten die de 
arbeidsduur beperken. Maar 
Ford en de petrochemie willen 
niet wijken. Liever staking. Hoe
veel is de 36-urenweek hen wel 
waard ? 

hem op in hun verkiezingspro
gramma's in de lente van '77. 

De werktijdverkorting Is niet zo
maar een slogan. Het Vlaams Eko-
nomisch Verbond — bekommerd 
om de tewerkstelling in Vlaande
ren, ook in de toekomst — maakt 
een studie. Tegen 1985 zullen er 
ten minste 250.000, maar waar
schijnlijk 380.000 arbeidskrachten 
bijkomen. Tegen het jaar 2000 
nog eens 90.000 tot 120.000. Wat 
leest men nu In de studie van het 
Vlaamse patronaat ? « Gaat men 
de arbeidsduur beperken, dan 
kan men bijna steeds verzekerd 
zijn voldoende bijkomende ar
beidsplaatsen te scheppen «. 

Hoeveel is 
36-urenweek 
waard ? 
Even achteruitkijken. De arbeids
duur In ons land vermindert ge
staag. In de voorbije 20 jaar met 1 
% per jaar, sedert 1966 met 1,4 
% per jaar. Dit Is slechts een uit
drukking van het algemeen ver
langen naar een betere werk- en 
leefsfeer. En die is op verre na 
nog niet voltooid. 

Kwam dan de zogenoemde olle-
krlsis die o.a. door de ongeremde 
drang van alle bedrijven en sekto
ren naar prijsverhogingen uit
mondde in de ekonomische krisis. 

De werkloosheidgroelde ziender
ogen. De vrouwen werden afge
dankt, de jongeren vonden geen 
werk meer. 

Op zoek naar een oplossing 
maakten de vakbonden een een
voudig rekensommetje: als Ieder
een een tiende minder werkt (36 
uren per week) komt er 10 % 
werkgelegenheid bij. Een slogan 
die Inslaat. De partijen nemen 

Daarmee is de kat de bel aange
bonden. Tel eens bij onze huidige 
300.000 werklozen en de 90.000 
gedeeltelijk werklozen nog eens 
zo'n 300.000 bijkomende arbeids
krachten, dan hebben we over 
zeven jaar 700.000 werklozen In 
een landje met nog geen 10 mil
joen Inwoners. Maar misschien 
zijn die cijfers te verontrustend 
voor hen die er zich op roemen 
ons land en onze bedrijven te lel
den. Het wetenschappelijke VEV-
beslult van de werktijdverkorting 
lijkt vergeten. 

Met anderhalf jaar vertraging 
komt het VBO dan af met deeltijd
se arbeid. Niet als aanvaardbare 
Individuele keuze, maar om geen 
kortere werktijd te moeten toe
staan. Het Belgisch patronaat 
stelt zich hard o p : opnieuw geen 
Interprofessioneel akkoord. Ook 
Fabrlmetal weigert een algemeen 
metaalakkoord. 

De vakbonden houden vol op klei
nere schaal. En tal van bedrijven 
hebben uiteindelijk niet zo'n be

zwaren. Zij aanvaarden werktijd
verkorting, zij het nog soms on
der de vorm van bijkomende vrije 
dagen. 

Nu Is men plots bij harden terecht
gekomen. De petrochemie: multi
nationals die zeer kapitaalinten
sief zijn, waar dus de kosten van 
het kapitaal die van de arbeid ver 
overtreffen. Maar ook hier vor
men die 15 bedrijven in Antwer
pen geen hechte groep. Sommi
gen geven meteen toe. 

Ford in Genk is harder. Ford Is 
dat over de hele wereld en het 
bedrijf is destijds naar Limburg 
gekomen In hoofdzaak voor de 
lage lonen. Werktijdverkorting, zo 
zegt de direktle daar, betekent 
produktleverlles van 32.000 wa
gens per jaar. Met een bijkomen
de dreiging aan het adres van de 
toeleveringsbedrijven in krisis: 
staal, textiel en glas. 

Ford wil geen 10 % werkplaatsen 
(dat zijn er daar 1.000) bij. De 
direktle wil wel 200 tot 350 werk
nemers meer aanvaarden als 
men maar op zaterdag wil wer
ken of 9 uren aan de band wil 
staan. Zullen die harden van be
grip voldoende steun krijgen van 
het Belgische patronaat om met 
de managersgllmlach het produk
tleverlles van een staking te lij
den? Of is het produktleverlles 
op zichzelf niet zo van belang? 
Nadat op het VEV het voorzitter
schap naar Stouthuysen ging, 
wordt Van den Bergh voorzitter 
van het VBO. Twee topmannen 
uit de ploeg van Janssen Pharma-
ceutlca. Twee mannen die het 
overleg en de samenwerking belij
den. Maar In hoeverre? Dat zal 
op 't VBO wel blijken In de nabije 
toekomst We weten alvast dat 
Van den Bergh een bedrijf leidt In 
de farmaceutische nijverheid, 
waarvan staatssekretaris De 
Wulf vorige week nog vaststelde 
dat zij haar winsten zal moeten 
beperken. Doordat haar produk-
ten zo duur zijn, moet in ons land 
jaarlijks voor 20 miljard aan tus
senkomsten betaald worden voor 
de geneesmiddelen. En nu eens 
zien hoeveel de 36-urenweek 
waard Is voor de patronale strij
ders. 

pdb 

2 MAART 1978 WIJ s 
f ̂ ; , > s ; 



KOMMÊMM^R 

Rijkswacht, Mol en 
middenstand in de senaat 
Zoals steeds trad VU-senator Bob Maes als voornaamste woord
voerder van zijn fraktle op bij de besprekingen van de Rijkswachtbe
groting 1978. Hij wees o.m. op het t i jdtekort bij de verkeerskontrole 
en bij de opleiding, wat evenwel nog geen pleidooi is voor een verho
ging van de getalsterkte. Enkele jaren geleden hekelde spreker de 
wijze waarqp de rijkswacht vanuit een verdoken stelling zoveel 
mogelijk verkeersovertredingen noteerde. Thans -vervalt men 
In het tegenovergestelde. In eik geval is de kontrole verslapt. 
Ook tegen buitenlanders zou ietwat strenger moeten opgetreden 
worden. Senator Maes verheugde er zich over dat de behuizing van 
de rijkswacht eindelijk verbeterd is. Na aan de mogelijke opdrachten 
van een mobiel korps in oorlogsti jd aandacht besteed te hebben (het 
materieel blijkt echter verouderd) besprak de heer Maes de taaiver
houdingen in het korps, die tot aan de majoorsgraad in orde is. Een 
nog betere verhouding blijft gewenst. 
vu-senator Van Eisen onder- ^an de Republiek van Zuid-Afri-

vroeg staatssekretaris De Wulf 
over de sociale toestand bij Gla-
verbel-Mol. Uit het antwoord van 
de staatssekretans blijkt dat Mol 
niet wordt gesloten maar geher-
struktureerd (aanpassing voor 
niet-float-produktie en voor dub
bele vehsterbeglazing). Inzake 
personeel zal men om afdan
kingen te voorkomen gebruik ma
ken van het brugpensioen en de 
gouden handdruk bij vrijwillig ont
slag. 

Zuid-Afrika 

In een lange interpellatie kwam 
VU-senator Jorissen op voor een 
objektiever beleid ten opzichte 

ka. Men verwijt ZA dat het de 
mensenrechten miskent doch 
men vergeet dat Afrika voor 
90 t,h. wordt beheerst door militai
re diktaturen. Dr. Barnard, zelf 
geen voorstander van de apart
heid, verklaart nochtans dat ter
wijl massamoorden en wreedhe
den in Afrikaanse landen bijna 
aan de lopende band worden 
begaan er niemand daartegen 
protesteert doch wel wanneer 
één zwarte door een blanke 
wordt gedood. Spreker verwijt de 
UNO geen gelijk behandeling 
voor alle landen na te streven. In 
ongeveer alle Zuidamerikaanse 
landen wordt gefolterd, maar ons 
ministerie heeft slechts belangstel-

(UIT DE 
<WETSTRflflT 
Na zowat 9 maanden is de com
munautaire baby er eindelijk ge
komen Inzake het vaderschap 
zijn er nog wel enkele onenighe
den en het valt allemaal af te 
wachten hoe de baby zal op
groeien De parlementaire werk
zaamheden verdwenen erdoor 
op de achtergrond, temeer daar 
een van de peters besmet 
scheen door een akuut geval 
van scandalitis. 
Het geval Defosset houdt de 
publieke opinie nu reeds enkele 
weken bezig, maar in sommige 
ministeriele kabinetten wist men 
reeds meer sedert enkele maan
den. De vraag werd reeds ge
steld of men minister Defosset 
niet een pad in zijn korf heeft wil
len zetten. Er zip wel altijd ambi
tieuze politici die hopen r^unt te 
kunnen slaan uit een krisib, voor
al als men het met eens is met 
de aan gang zijnde staatshervor
ming. Bovendien speelt een deel 
van de pers — zelfs van de 
Vlaamse CVP-pers — een dub
belzinnige rol en bezondigt zij 
zich wel eens aan een journalis
tiek die een boulevardkrant-ni-
veau haalt 

Wat de grond van de zaak 
betreft heeft Luk Vansteenkiste 
een aantal harde vragen gesteld 
i.v.m. het beleid van de PTT-minis-
ter Niet alle vraagtekens wer
den weggenomen. Daardoor 
blijft het gevoel van onbehagen 
bestaan De reaktie van het FDF 
om haar minister te steunen is 
misschien begnjpelijk, maar 
komt bij de doorsnee burger 

slecht over. Men gaat te gemak
kelijk voorbij aan de grond van 
de zaak Hoe dan ook moet het 
Hoog Komitee van Toezicht vlug 
en ondubbelzinnig klaarheid 
scheppen In een dergelijk geval 
is het normaal dat men een uit
spraak afwacht Elke beschuldig
de moet het recht krijgen om 
een onpartijdig rechter te horen. 
Zolang Defosset beweert dat hij 
geen schuld heeft moet men 
wachten tot de uitspraak is ge
vallen. 

Er staan de «grote koalitie» nog 
zeker vele moeilijke tijden te 
wachten. De problemen stape
len zich maar op • de financiële 
toestand, de werkloosheid, abor
tus, het ontwikkelingsbeleid enz 
Het IS ook met verwonderlijk dat 
een dergelijke grote koalitie 
meer interne onenigheid ver
toont Er is maar een zwakke 
(PVV)-oppositie en men kan de 
vragen die heel wat parlements
leden zich stellen met ontlopen 
Vooral moet vanuit de VU ver
der gewerkt worden aan een 
hervorming van de staatsinstel
lingen in de breedste zin, een 
rationalizatie van het staatsappa
raat een efficiënte en echte 
demokratische kontrole van de 
vele instellingen Er bestaan nog 
te veel heilige huisjes en geïso
leerde administratieve bol
werken die elke parlementaire 
kontrole ontlopen. Misschien 
brengt de lente raad. 
Er staat nog veel werk voor de 
boeg! 

H.C. 

^ 
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ling voor Chili. Wim Jorissen ver
wees ook naar Azië waar in de 
Filippijnen, Indonesië, Pakistan, 
Bangia Desh, Kambodja en Liba
non vervolgingen schering en in
slag zijn. India stoot 90 miljoen 
onaanraakbaren uit in het Sovjet
blok zijn de koncentratiekampen, 
folteringen en jodenvervolging da
gelijkse kost. Ook de apartheid 
als zodanig evolueert langzaam 
naar versoepeling. 
Doet het overigens niet paradok
saal aan, dat de thuislanden wor
den afgewezen terwijl men er 
een voor de Palestijnen opeist. 
ZA mag geen konfederatie wor
den maar Europese unitaire sta
ten evolueren naar federalisme 
en zelfs konfederalisme. Na gewe
zen te hebben op het strategisch 
belang van zuidelijk Afrika noem
de senator Jorissen het Europees 
en Belgisch beleid ter zake fout. 
«Wij moeten de demokratie en 
het zelfbestuur nastreven in 
plaats van handlanaers van het 
land te zijn, waartegen we de 
NATO in stand houden.» 

M i d d e n s t a n d 

VU-senator Persyn had het tij
dens de bespreking van de Mid
denstandsbegroting 1978 over 
nieuwe maatregelen inzake ruim
telijke ordening met betrekking 
tot de vestiging van ambachtelij
ke bedrijven. Hij haalde hierbij de 
politiek van samenwerking en ver
strekking van informatie door en 
van de Westvlaamse Interkommu-
nale als voorbeeld aan en wou 
weten of dat ook in de andere 
provincies gebeurt. 
Het tweede gedeelte van zijn tus
senkomst was hoofdzakelijk ge
wijd aan de KMO's, waarvan hij 
naast de positieve kanten (hoge 
tewerkstelling) ook op de kwets
baarheid wees, vooral wanneer 
bij voorbeeld het hoofdbedrijf fail
liet gaat, al zijn er bij de KMO's 
zeer weinig faillissementen. Tot 
slot sprak senator Persyn zijn 
tevredenheid uit over de jongste 
beleidsnota van de minister inza
ke het toekomstig KMO-beleid. 
Terwijl de middenstandsbegro
ting nog geen 5 miljard bedraagt, 
belopen de financiële transferten 
in de sociale sektor van de zelf
standigen 50 miljard voor 1977, 
waarvan de kleine helft door de 
staat wordt betaald. Deze toe
stand IS alarmerend, aldus VU-se
nator Van In. Het batig saldo van 
de gezinsprestaties kan slechts 
verklaard worden door de discrimi
natie van de kinderen van de zelf
standigen. Het zelfde geldt voor 
de sektor ziekte en invaliditeit ter
wijl inzake pensioenen een kracht
dadig optreden nodig is, willen we 
een faillissement vermijden. On
der meer omdat het aantal zelf
standigen daalde van 800.000 tot 
650.000 terwijl het aantal gepen
sioneerde zelfstandigen opliep tot 
400.000. In elk geval begint de 
sanering van de sociale zeker
heid allereerst met de gelijkbe
rechtiging van iedereen. De se
naat zou eindelijk eens gebruik 
moeten maken van zijn recht op 
informatie en doorlichting. Spre
ker drong er op aan dat het 
behoren tot het sociaal statuut 
van de zelfstandigen geen rem 
mag zijn om zich in een zelfstandi
ge beroepsaktiviteit te vestigen. 
Het is de plicht van de wetgeven
de en uitvoerende macht om de 
zelfstandige arbeid te herwaarde
ren Senator Van In somde dan 
enkele verbeteringen op zoals 
het versoepelen van de overgang 
van werknemer naar zelfstandi
ge, betere tegemoetkoming voor 
vestigingen en inzake taxaties. 

VU-kamerlid Jaak Gabriels onder
vroeg minister Willy Claes over 
de sociale onrust in het Philipsbe-
drijf in Limburg, die ook na de 
stopzetting van de staking blijft 
bestaan. De minister antwoordde 
zeer positief en somde de maatre
gelen op die de noodtoestand in 
Limburg moeten te keer gaan. 
VU-kamerlid Mattheyssens 

vroeg minister Vanden Boey-
nants wat er waar is van de 
berichten nopens de bouw van 
een keten van luchtafweerraket-
ten rond Antwerpen. De minister 
ontkende niet dat er een studie 
ter zake bezig is en achtte het 
dan ook voorbarig reeds nu een 
besluit te nemen. Volgens de 
minister zou een dergelijke ver
sterking eerder van aard zijn om 
de inwoners van Antwerpen ge
rust te stellen, vermits Antwerpen 
toch van groot strategisch belang 
is. 
In een interpellatie, toegevoegd 
aan de bespreking van PTT han
delde VU-kamerlid Luk Vansteen
kiste andermaal over wantoestan
den in het departement. 
Er blijkt iets ten goede te zijn ver
anderd in het beleid van Openba
re Werken : er zijn geen parallelle 
kredieten meer, de versterking en 
herstelling van de dijken werd 
aangepakt. Dit zei VU-kamerlid 
Joos Somers tijdens het debat 
over de begroting OW 1978. Hij 
noemde de prioriteit voor Zee-
brugge 'n goede zaak, de beslis

sing dat Antwerpen niet mag 
geschaad worden, wijs. Hij felici
teerde de minister om zijn oprech
te belangstelling voor de door 
watersnood getroffenen en voor 
het schrappen van niet onmiddel
lijk noodzakelijke werken. 

In hetzelfde debat pleitte VU-
kamerlid André De Beul voor een 
globale aanpak van de ruimtelijke 
ordening, grondbeleid en huisves
ting. De huidige versnippering is 
fout. Hij toonde dan in concreto 
de mogelijkheden tot verbetenng 
aan, wanneer een betere koördi-

natie tot stand zou komen. Het 
beleid i.z. bouw- en herstelpre-
mies moet herzien worden. De 
bouwpremie is gezien de geste
gen prijzen nog slechts een toe
maatje. Vermits de bevolkingscij
fers in 1980 onder de verwach
tingen zullen blijven moeten de 
bouwruimten niet zo groot voor
zien worden, terwijl we ons nu 
meer op stadskernvernieuwing 
moeten toeleggen. De h. De Beul 
ging dan gedetailleerd deze princi
piële vaststellingen na. Ook ver
zette hij zich op zijn beurt tegen 
het stelsel Van de parallelle kre
dieten, die o.m. ten nadelen van 
Vlaanderen uitvallen. 

Bij de stemming over de PTT-be-
groting onthield VU-kamerlid Luk 

Vansteenkiste zich. Hij wou ver
mijden dat een neen-stem zou uit
gelegd worden als een afkeuring 
van de hele regering terwijl hij 
geen ja-stem kan uitbrengen zo
lang de toestanden in het betrok
ken departement niet gesaneerd 
zijn. 

Naar aanleiding van betreurens
waardige incidenten bij de buurt
spoorwegen Gent vroeg VU-
kamerlid Frans Baert de minister 
van Verkeer opdat hij bemidde
lend zou optreden en opdat indivi
duele gevallen op een menselijke 
wijze zouden opgelost worden. 
Volgens de minister werden deze 
gevallen intussen opgelost. 

VU-vragen 
in Kultuurraad 
Vorige week dinsdag kwam de Nederlandse Kultuurraad in pleno 
bijeen. Namens de VU-ri j opende VU-kamerlid Somers het vragen
uurtje met een vraag over de toestand van de Westfrankische hoe
ve in het gewest Mechelen. Te veel dergelijke hoeven zijn de jongste 
jaren verdwenen zodat maatregelen ter bescherming van deze monu
menten zich opdringen. In haar antwoord verwees minister De 
Backer naar het dekreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monu
menten. Er wordt ook gedacht aan een inventarizering, met biezonde-
re aandacht voor de Westfrankische hoeven. Ze verzekerde de h. 
Somers dat zij de bescherming van het hoevetype ter harte zal 
nemen. 

VU-senator Van Eisen vroeg in
lichtingen nopens het ontslag van 
89 Toss-medewerkers en of zij 
op 1 maart weder in dienst zullen 
genomen worden. De minister ant
woordde dat allen in het biezon-
der tijdelijk kader reeds op 20 
februari jl. in dienst werden geno
men met hun eigen specialiteit. 
Tijdens de algemene bespreking 
van de rijkssubsidiëring voor het 
Nederlandstalige sociaal-kultureel 
werk noemde VU-kamerlid Nelly 
Maes de principiële stellingname 
betreffende de inschakeling van 
vormingsinstellingen bij de vor
ming van werknemers belangrijk 
en positief. 

Tijdens de bespreking van het 
dekreetsontwerp De Beul betref
fende de inventarizatie, erkenning 
en bescherming van het roerend 
kultureel erfgoed van de Neder
landse Kultuurgemeenschap, 
werd levendig gedebatteerd met 
andere leden van de meerder
heid en met de oppositie. VU-se
nator Van Ooteghem was ver
slaggever over het dekreetsvoor-
stel Detiège betreffende de subsi
diëring voor 1978 van de bestendi
ge syiTifonieorkesten. Daar het 

gezamenlijk deficit 93 miljoen be
draagt moet deze toestand door 
een dekreet worden opgevan
gen. VU-senatoren Jorissen en 
Valkeniers vroegen via een inter
pellatie de schorsing van de kultu-
rele verdragen met de Sovjetunie, 
Tunesië en Indonesië wegens 
schending van de rechten van de 
mens. De interpellanten vonden 
het onlogisch de kulturele betrek
kingen of verdragen met Zuid-Af
rika te schorsen en tegenover 
andere staten, waar de mensen
rechten met de voeten getreden 
worden van krommen aas te 
gebaren. Het ministerieel ant
woord was zwak. Mevrouw De 
Backer kon nopens de verbre
king van de kulturele akkoorden 
met Zuid-Afrika slechts in het 
kader van de EEG verantwoor
den. VU-senator Van In achtte 
het verkeerd nu reeds een defini
tief oordeel te vellen over de 
gebeurtenissen in het buitenland. 
Vlaanderen hoeft niet als censor 
op te treden. Grote woorden en 
slagzinnen worden ten andere 
toch maar als voorwendsels ge
bruikt om een eigen ideologie op 
te dringen. 
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HUGO SCHILTZ OP ANTWERPSE KADERDAG: 
« I n elke gemeente, 
met overleg, 
de Vlaamse eendracht 
herstellen » 
« Met ons, zonder ons, of tegen ons, we hebben de keuze, maar de 
staatkundige verschuivingen in dit land zijn niet meer tegen te hou
den, en ze zullen onze toekomst ten goede of ten kwade beïnvloe
den. Jarenlang hebben we betoogd en gepleit voor eigen polit ieke 
strukturen. Maar, vandaag volstaat het niet meer om gelijk te heb
ben ; als vlaams-nalionalisten moeten we ook de middelen aanwen
den om gelijk te halen. Vandaar dat de VU er nu alles op alles 
betracht om een stevige greep te krijgen op de besluitvorming. Dat 
gebeurt dan jammer genoeg tegen het onbegrip in, helaas, van diege
nen die tot voor kort met ons een eindweegs zijn opgetrokken ». 
Op de Antwerpse kaderdag, als Bovendien wordt zonder 
slot van de aktieveertiendaagse, 
vonge zondag, was voorzitter Hu
go Schiltz met mals voor diege
nen die het gemeenschapsak-
koord vaak zonder kennisname 
van de ontwerpteksten bekam
pen en trachten te kelderen 
Voor de VU zijn de Stuyvenberg-
en Egmont-overeenkomsten 
geenszins het ideaal, geenszins 
een modelfederalisme 
Maar, aldus Hugo Schiltz, nu heb
ben we de mogelijkheid, de politie
ke kans, om het essentieel eind
doel van de Vlaamse strijd te 
bereiken een eigen Vlaamse 
staat veroveren, zelfs al is die in 
den beginne onvolmaakt. Verbe
teringen achteraf zullen dan snel 
kunnen verwezenlijkt worden 
Diegenen die nu het Egmontak-
koord afwijzen omdat ze een 
totaal onafhankelijke Vlaamse 
staat eisen, zouden toch moeten 
beseffen dat in dat geval, met der
gelijke Ijzeren grenzen, de Vlamin
gen in Brussel aan hun lot overge
laten worden 

Staf 
Hugo Schiltz « Tot onze tegen
strevers zeg ik wie heeft er baat 
bij dat de politieke macht van de 
Volksunie wordt verminderd "^ Ze
ker niet de federalisten » 
De VU-voorzitter betreurde ook 
nog dat stelselmatig zijn uitnodi
gingen voor overleg met de 
Vlaamse verenigingen geweigerd 
worden, en dat de woordvoer
ders van het anti-Egmontkomitee 
er met voor terugschrikken om 
enerzijds te beweren dat zij met 
spoedig genoeg teksten van het 
gemeenschapsakkoord in han
den knjgen, maar zij anderzijds er 
wel met voor terugschnkken om 
reeds een halve dag na de laatste 
onderhandelingsnacht de staf te 
breken over het politiek akkoord 
Dergelijke politieke handelwijze is 
met ernstig 

schroom verkeerde informatie 
verspreid Men wil bijvoorbeeld 
met toegeven dat in het aanvan
kelijk Egmontpakt mets werd be
paald over het Vlaams gemeente
lijk onderwijs in Brussel, en dat in 
de laatste onderhandelingsron
den op dit vlak toch maximale 
Vlaamse eisen werden ingewil
ligd 
Sommigen willen ook de realiteit 
met meer onder ogen nemen dat 
in 12 van de 19 gemeenten de 
Vlamingen slechts 5 tot 12 t h 
van de bevolking uitmaken, en 
dat desondanks elk van de 19 
gemeenten minstens 20 t h op de 
begroting voor Vlaams socio-kul-
turele initiatieven dienen te voor
zien. 
De Vlamingen krijgen ook voor 
het eerst eigen middelen voor de 
hospitalen, OCMW's, de welzijns
zorg, de vorming Is dat allemaal 
zo onbelangrijk"? 

Veeleisend 
Hugo Schiltz deed dan een op
roep tot de VJaamse vereni
gingen om in een soort Staten-Ge-
neraal van de Vlaamse Beweging 
een debat te organizeren met de 
verantwoordelijke politici, de druk-
kingsgroeperingen, met pers en 
publiek 
Dat werd door Paul Daels, na
mens het anti-Egmontkomitee vo
nge maandag reeds zonder 
schroom negatief beantwoord 
Maar, Hugo Schiltz nep inmiddels 
de VU-afdelingen op om in elk 
arrondissement, in elke gemeen
te, te trachten een gesprek op 
gang te brengen met woordvoer
ders van de lokale sociale en kul-
turele organizaties, om de een
dracht opnieuw te herstellen Dat 
werd in Antwerpen op stevig 
applaus onthaald 
Hugo Schiltz wees er ten slotte 
op dat het in de Vlaamse staat 
met meer zal volstaan om met de 

- een volgelopen aula «Major» 

volgen*. pro^nóatedoW 
leeuwevlag te zwaaien om een 
politiek waardevolle daad te stel
len Het Vlaamse volk zal een bij
zondere inspanning moeten op
brengen om de tradities van de 
unitaire staat af te werpen, om 
geen «Vlaanderen-van-papa » te 
bouwen 

Hugo Schiltz «De VU-kaderle-
den moeten voortaan de meest 
veeleisende militanten zijn, ook 
tegenover de partijtop, de parle
mentsleden, om te verhinderen 
dat Vlaanderen als een miniatuur-
Belgique politiek zou uitgebouwd 
worden ». 

OOST-MIMNOEREN 
imm 5 maart om 15 u., 
FioraWapaleis te Gent 

Slottoespraak voorzitter Hugo Schiltz 

KONINKRIJK BELGIË 

Wegenfonds - 9 % LENING 1978-1986 
RENTE. - 9 % 's jaars vanaf 17 maar t 1978. 
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 

500.000 frank. De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgele
verd. 

AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 17 

maar t 1986. 
WAARBORG. — De betaling van de rente en de terugbetaling van de obli

gaties worden door de staat gewaarborgd. 
DIENST VAN DE LENING, — De betaling van de coupons en de terugbeta

ling van de obligaties geschieden aan de loketten van de rijkskassier, bij 
de Nationale Bank van België, te Brussel en buiten de hoofdstad. 

UITGIFTEPRIJS. - 100 %. 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden 

genoteerd. 

INSCHRIJVING 

van donderdag 2 tot donderdag 16 maart 1978 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden 

gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale 
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de 
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en 
spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving. 

Brussel, 21 februari 1978. De minister van Openbare Werken, 
belast met het beheer van het Wegenfonds, 

G. MATHOT 
(Adv.83) 

2 MAART 1978 WIJ 7 

•Lli'""-^rf'U' tfifwn i&iJj kéf I [iiiiffrtf'Tni L^Si^^.,^^.,^^-,.,.^:!!^ 



OriZ€ W€ReLD 

Op weg naar Zimbabwe 
De gebeurtenissen in Afrika bli j
ven eersterangsnieuws. Niet het 
minst omdat vooral de oorlog in 
de Hoorn van Afrika een test is 
voor de regering Carter. Het is 
alsof de Russen de Amerikaan
se president willen uittesten. 
Het is alsof zij willen nagaan 
hoe zwaar hij weegt. De interven
tie van de Sovjetunie heeft het 
Westen in het algemeen en de 
Verenigde Staten in het biezon-
der voor een uitdaging ge
plaatst, die het niet langer kan 
negeren zonder zwaar gezichts
verlies te lijden. Reeds Angola 
was een test-case, maar omdat 
de Russische en Cubaanse hulp 
toen voor de eerste keer aan 
een Amerikaanse bevri jdingsbe
weging werd aangeboden, viel 
deze « geste » niet zo op. Opval
lender was dat meteen bleek dat 
Amerika geen Afrika-polit iek 
had, in tegenstelling met de So-
jets, die — dat is thans duide
lijk — na hun mislukking in 
Noord-Afrika (in het biezonder 
Egypte) in zuidelijk Afrika een 
strategisch gebied onder hun in
vloed willen brengen, teneinde 
de aanvoerwegen voor het Wes
ten onder kontrole te krijgen en 
in geval van konflikt te onderbre
ken. We hebben reeds herhaal
delijk onze verbazing doen bli j
ken over deze westerse afwezig
heid, die in Ethiopië althans tot 
een overwinning van het linkse 
bewind in Addis Abeba dreigt te 
zullen leiden. 
De evolutie in de Hoorn van Afrika 
heeft enigszins de aandacht afge-

«Ik rook als ik wil» 
leid van het akkoord tussen pre-
nnier lan Smith en de drie Rodesi-
sche leiders bisschop Murorev(/a, 
dominee Sithole en stamhoofd 
Chirau. Dit viermanschap bereik
te een akkoord over de geleidelij
ke overgang naar een zwart 
meerderheidsbewind, met inge
bouwde waarborgen voor de 
blanke minderheid. Ook over de 
samenstelling van het leger en de 

politie werd een principe-akkoord 

®'̂ '̂ Er zal een staatsraad 
opgericht worden, waarbij de vier 
partijen (de blanke minderheid en 
de drie bewegingen, die het gros 
van de zwarte bevolking ver
tegenwoordigen) gelijkmatig zul
len vertegenwoordigd zijn. Deze 
raad zal de eigenlijke regering tij
delijk «begeleiden». 

Dit sukses — oOk al is het resul
taat nog broos, gezien de hou
ding van de twee Rodesische 
guerrilla-leiders, die het akkoord 
van Salisbury verwerpen — 
steekt schril af legen de mislukte 
konferentle op Malta, waar de 
twee Rodesische verzetsleiders, 
Mugabe en Nkomo, de Ameri
kaanse UNO-afgevaardIgde 
Young en de Britse minister van 
Buitenlandse Zaken Owen het 
niet eens konden worden over de 
struktuur van het toekomstige 
Zimbabwe. Vooral de Amerikaan
se UNO-afgevaardigde Young 
(zelf een kleurling) was niet te 
spreken over het akkoord van 
Salisbury, blijkbaar uit rancune, 
vooral toen nog enkele zeer be
langrijke onderdelen van het ak
koord uitlekten. Zo zal de raad 
beurtelings door één van de vier 
leiders worden voorgezeten. Te
vens zullen de belangrijkste minis
ters een zwarte vervanger toege
wezen krijgen. De guerrillero's zou 
een terugkeer zonder meer ge
waarborgd worden, met de keu
ze tussen een terugkeer naar het 
burgerlijk leven of integratie in 
het leger, dat sowieso reeds voor 
een groot gedeelte uit zwarten 
bestaat. De voornaamste wijzi
ging zal wel de openstelling van de 
officiersrang voor zwarten zijn. 

Dat is voorlopig de teorie van het 
akkoord. De reaktles zijn ge
mengd : Owen vindt er wel Iets in 
en premier Vorster van Zuid-Afri-
ka (die ongetwijfeld lan Smith 
heeft « geïnspireerd ») is geestdrif
tig. Maar de voornaamste stem in 
het andere kamp, dat v.d. guer
rilla-leiders Joshua Nkomo en Ro
bert Mugabe Is radikaal negatief: 

belden verklaren de blanke toege
vingen volstrekt ontoereikend en 
zijn bereid, desnoods ook een 
gemengde regering te zullen be
kampen. Deze houding beant
woordt niet aan de verwach
tingen van de gematigde leiders, 
die opzettelijk de voorwaarden 
tot Integratie van de rebellen 
vaag en breed hadden geformu
leerd. Wil men echter een defini
tief sukses bereiken dan zal moe
ten gepraat worden. Daartoe ble
ken Nkomo en Mugabe voorals
nog niet bereid te zijn. Daar bei
den over gewapende macht be
schikken en het driemanschap 
over geen is de toekomst van het 
overgangsregime dus zeer onze
ker. Het blanke leger kunnen ze 
bezwaarlijk het hunne noemen en 
de Inzet van dit leger tegen de 
verzetsstrijders kan hun goedkeu
ring niet wegdragen, want dan 
brandmerken ze zich zelf als kolla-
bo's. De «bende van vier» zoals 
Nkomo lan Smith en zijn drie 
zwarte partners noemt (cfr. de 
Chinese Volksrepubliek) kan In 
deze omstandigheden geen waar
borgen geven, zodat ook het 
akkoord van Salisbury het onze
ker klimaat niet ten volle kan weg
nemen. 

Behalve Noord-AfrIka, verdeeld 
over Israël en Zuid-Afrika, waar 
de apartheid meer en meer in het 
gedrang komt. Is ook Zaïre, onze 
voormalige kolonie een zwakke 
schakel In de westerse Invloeds
sfeer. Naarmate de rode Invloed 
In Afrika stijgt worden ook de kan
sen op een oorlog of een burger
oorlog in Zaïre groter. Onder 
andere ook door het westerse 
noodlot, steeds korrupte regimes 
tot bondgenoten te hebben... 

Trage Bretoense kiemen 

tussen 
volkeren 

staten Q 
Wij staan nu dicht bij de Franse 
parlementsverkiezingen. Daar 
wordt door links en rechts, 
door heel het politiek geïnteres
seerde Europa en waarschijn
lijk ook door Washington en 
Moskou met veel spanning 
naar uitgekeken. De inzet is 
ontegensprekelijk: een nieuw 
Volksfront, al dan niet 
Precies wegens deze belang
stelling hebben wij ons zoek
licht gericht op een dieper lig
gend aspekt van het politieke 
leven aldaar: in welke mate 
nemen Frankrijks gekolonizeer-
de volkeren deel aan het politie
ke bedrijf? Een onderzoek hier
omtrent stemt tot neerslachtig
heid. Zij nemen namelijk daar
aan deel alsof zij Fransen wa
ren. 

Durven of kunnen dan geen 
politieke formaties als uitingen 
van nationalistische bewe
gingen optreden ? Men zou in
derdaad zeggen dat deze bewe
gingen nog grotendeels kultu-
reel getint zijn. Er zal wel hier 
en daar door een politicus een 
knipoogje geworpen worden 
naar deze bewegingen, doch 
dan vanop een Franse lijst. 
In Baskenland dagen een paar 
autonomistische kandidaten 
op. 
Alleen In Bretagne hebben wij 
te maken met een goed gestruk-

tureerd politiek verzet Meteen 
vertellen wij nog wat meer over 
die taaie Keltische uithoek. 

N o g langer een 
Gau l l i s t i s che b u r c h t ? 

De Franse staatsburgers wor
den eerstdaags opgeroepen om 
een nieuw parlement te verkie
zen ; ook de Bretoenen dus. Bre
tagne is van oudsher een burcht 
van... Gaullisten. 
Ja zeker, van deze Jakobijnse 
Franse staatsnationalisten bij uit
stek. Is dat zo eigenaardig ? Ver
moedelijk is zulke houding terug 
te voeren tot een behoefte aan 
rechtvaardiging tegenover de 
gewone, echte Fransen. 
Bretoenen dragen nu eenmaal 
vaak Bretoense namen, er is nu 
eenmaal een Bretoense («anti-
Franse») beweging. Zij zijn dus 
a priori wat verdacht. Bretoenen 
voelen de noodzaak aan, hun 
trouw aan Frankrijk zeer duide
lijk te laten blijken. En aangezien 
dit landelijke gewest uiteraard 
niet gemakkelijk links stuurt, 
was het Gaullisme lange tijd 
een voor de hand liggend uit
hangbord. De politieke kaart ziet 
er daar sedert 1973 als volgt uit: 
13 Gaullisten, 5 Centristen, 3 
«Modèrés», 3 socialisten, en 1 
PSU. 

In alle Bretoense departemen
ten : Finistère, Morbihan, Cötes 
du Nord, llle-et-Vilaine, en ook in 
Loire-Atlantique, dat door de 
Bretoense nationalisten (en 
zelfs door een aantal anderen) 
als historisch Bretoens wordt be
schouwd, heeft de UDB (Union 
Démocratique Bretonne) kandi
daten voorgesteld (1). Zij heeft 
een stembusovereenkomst afge
sloten met de linderzijde: voor 
de tweede stembeurt zal zij zich 
terugtrekken ten bate van de 
best geplaatste linkse kandidaat 
Met zulke opstelling voert deze 
Bretoense nationalistische partij 
campagne : « voor de UDB stem
men is tweemaal stemmen: 
eens links en eens Bretoens». 
Kans voor een parlementszetel 
zit er vrijwel niet in. Op grond 
van de laatste plaatselijke verkie

zingen schat men de aanhang 
van deze partij op ongeveer 
5 % van het totaal aantal kie
zers. 
Haar Invloed ontleent zij aan de 
sterkte van de Bretoense bewe
ging ; deze Is wel groter dan het 
stemmenaantal van de UDB-kie-
zers. 
De verkozenen houden stilaan 
maar zeker rekening met het 
toenemende Bretoense volksbe
wustzijn. Dit kan men opmaken 
uit het feit dat drie - traditionele » 
partijen (PC, PS en RPR) gewes 
telijke strukturen uitgebouwd 
hebben die de Bretoense depar
tementen precies dekken en uit 
de «Bretoense» versie die elk 
van hen aan hun programma 
heeft gemeend te moeten ge
ven. 

DIWAN 
In onze rubriek « Breiz Atas » (nr. 
7) van 26 mei 1977 hebben wij 
gepoogd, aan te tonen op welke 
wijze de Franse staat de Bre
toense taal blijft tegenwerken. 

Met name in het onderwijs ge
beurt dit op een meesterlijke wij
ze. Om te beginnen wordt alle 
onderwijs in Frankrijk In het 
Frans verstrekt Zogenaamd ge
westelijke talen mogen onderwe
zen worden. Zo mag men Bre
toens als keuzevak nemen voor 
het baccalaureaat Hiertoe wor
den gedurende drie jaren drie 
uren per week les gegeven. 
Het is beter dan het volstrekte 
nulpunt van vroeger. Doch wat 
stelt men vast ? 
1. De hoeveelheid lessen Is on
toereikend om een taal aan te 
leren. 
2. Ze zou dit wel zijn voor leer
lingen die een Bretoens dialekt 
spreken. Er wordt echter geen 
onderscheid gemaakt tussen de
ze en andere, vooral steedse, 
die helemaal verfranst of inge
weken Fransen zijn. 
3. Het Ministerie van Nationale 
Opvoeding leidt geen leerkrach
ten op voor het vak Bretoens. 
Leraar is wie dit wil. Het is alsof 
men iemand zou laten Engels 

aanleren omdat zijn groottante 
uit Australië komt 
4. Een tijd lang zijn er stages 
geweest voor Bretoens. Nadien 
werd hun aantal en hun duur 
ingekort: ook zijn ze niet ver
plicht. Zelfs gesteld dat iemand 
voldoende Bretoens kent daar
om kan hij het nog niet onderwij
zen. Dat is de zorg van de Fran
se staat niet, natuurlijk. 
5. Dan is er nog de pesterij met 
de lessenrooster, die vaak zo 
geschikt wordt dat het vak Bre
toens aan de beurt komt wan
neer de schoolbus net vertrok
ken is. 
En vermoedelijk zijn er nog wel 
meer vaststellingen van die aard 
te doen. 
Waar zulke toestand heen voert 
is duidelijk: naar ontmoediging 
bij leerkrachten en leerlingen, 
dus naar afneming van het aan
tal kandidaat-baccalaureaten 
voor Bretoens en uiteindelijk 
naar de afschaffing van deze 
proef. 
Toch laten de Bretoense natio
nalisten de moed niet zakken. 
Zij hebben de les van de Baskis-
che «Iskolas » begrepen. Zij heb
ben nu zelf Bretoense scholen 
uit de grond gestampt. In januari 
1977 werd de eerste zuiver Bre
toense privé kleuterschool ge
opend te Rennes (nochtans bui
ten het Bretoense taalgebied ge
legen). Tot aan de grote vakan
tie was zij slechts twee volle 
dagen per week open, vanaf 
september draait zij op volle toe
ren. 
In mei 1977 kwam er een bij te 
Lampaul-Rondalmizeau en in 
september nog twee anderen: 
één in Quimper en één in 
Relec. Deze dure verwezenlij
kingen zijn het werk van «Di-
wan» wat «kiem» betekent Zij 
leggen inderdaad de kiem voor 
een volkse herwording op lange 
termijn. 

Karel Jansegers 

Cl) Daarnaast is er nog een EDB 
CEntente des Democrates Bretons), 
een zwakl<er broertje. 



Antwerps VU-kader zette nieuwe stevige stap 

WILRIJK. — Met een snedige stem zorgde Kris Yserbyt vorige zon
dag in het groot auditorium van de UIA te Wilrijk vanaf de eerste 
minuut voor een entoesiaste stemming op de slotdag van de aktie-
veertiendaagse in de provincie Antwerpen. 
Toen zij de VU-kaderleden om beurten kleur liet bekennen, bleek dat 
alvast zeer veel vrouwen in de Antwerpse VU aktief zijn, en ook veel 
jongeren. De arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout 
(« de Kempen waar Vlaanderen nooit vergaat») waren goed vertegen
woordigd. Ook hier werd de uitreiking van een bloembol als een sym-
patieke aanmoediging gewaardeerd. 
Kris Yserbyt: « Deze bloembol draagt alles in zich, als je waar de 
moeite doet om hem in de grond te stoppen. Je moet hem met zorg 
omringen, met energie besprenkelen. Naar een vers van Multatuli ligt 
de grootste vreugde in het snijden van de Padi, die men zelf vooraf 
heeft geplant». 

Alvast in het Antwerpse kiemt de 
VU-gladiool in vruchtbare bodem. 
Immers, door de inspanningen 
van heel wat straatlopers werden 
reeds belangwekkende resulta-

hector De Bruyne « We zetten nu een 
stevige nieuwe stap voorwaarts'» 

ten bereikt, en nog veel andere 
aktieplannen worden in de komen
de weken voortgezet: 
— Tijdens de tweede week van 
de aktieveertiendaagse zijn in de 
provincie Antwerpen 1.700 VU-
ers aktief geweest 
— Er werden niet minder dan 60 
vergadenngen gehouden. 
— De verbintenis werd aange
gaan om 620 nieuwe abonnees 
op <• WIJ » te werven. 
— 12 nieuwe afdelingen zagen 
het levenslicht 
— Door een uitbreiding van de 
streekpers worden 120.000 inwo
ners van de provincie méér be
reikt. 
— In de Antwerpse provincie zul
len de straatlopers elk jaar 
120.000 man-uren presteren. 

ANTWERPEN: 

Witte vlekken 

Speciale bloempjes kregen enke
le originele initiatiefnemers: 

— In het arrondissement Antwer
pen : 

• Afdeling Borsbeek: bewees 
eens te meer één van de beste 
VU-afdelingen te zijn. In het kader 
van de veertiendaagse werden 
niet minder dan 9 bijzondere ak-
ties ondernomen, w.o. de verwel
koming van nieuwe inwoners met 
een brochure en een prachtver-
siering van het sekretariaat. 
— In het arrondissement Turn
hout: 

• Westerio, Laakdal, Hulst
hout : deze VU-kernen zijn volop 
aktief om de «witte vlekken» in 
hun gebied te bewerken; waar 
geen voldoende VU-werking is of 
te weinig VU-straatlopers aktief 
zijn wordt een biezondere van-
man-tot-man aktie gevoerd. 
— In het arrondissement Meche
len : 

• Groot-Heist: Tijdens de twee
de week van de 14-daagse wer
den niet minder dan 100 huisbe
zoeken afgelegd, en sloten een 
25-tal gezinnen aan bi] een 
Vlaams-nationale mutualiteit. 

Zoals de geuzen... 

Net zoals de geuzen, mogen ook 
de straatlopers van vandaag fier 
zijn op hun eretitel. 

«Zottekes», schreef Luk Hennis
sen uit Antwerpen naar het partij-
sekretariaat, «ik was reeds in '47 
een aktief straatloper. Voor die 
jarenlange inzet kreeg hij zondag 
dan ook een bloemenruiker. Een 
verdiend applaus kregen ook Lu-
cien Beyens uit Geel als jongste 
straatloper, mevrouw Crombéz-
Meyfroit (gemeenteraadslid uit 
Ranst) als oudste vrouwelijke 
straatloper, Wllfned Willockx, die 

12 afdelingen méér 

120.000 straatlopers-uren per jaar 
620 nieuwe «WIJ»-abonnees méér 
120.000 Antwerpenaren méér bereikt 

Hugo Schiltz, met Antwerpse straatlopers. 

vroeg om straatloper te mogen 
blijven, en Suzanne Geysen-Men-
nen uit Mol die uitdrukkelijk een 
erkenning vroeg als straatloop-
ster Ze werden allen door Hugo 
Schiltz in de bloemetjes gezet. 

Honderdvoudig 

Minister Hector de Bruyne dank
te vervolgens al zijn vrienden-
straatlopers. 

Hector de Bruyne: «Gedurende 
vele generaties heeft de Vlaams-
nationale strijd kunnen leven van 
de persoonlijke inzet van talloze 
vrienden. Het vergt moed en vol
harding om als één volk politiek te 

strijden. Tijdens de aktieveertien
daagse hebben we ons kunnen 
bezinnen over het nieuwe hoofd
stuk dat onze partij met de rege
ringsdeelname heeft aangevat. 
Dit is zeker niet de laatste stap, 
maar wel een stevige nieuwe 
stap. o Algemeen voorzitter Hugo 
Schiltz wees er in zijn gebalde 
toespraak op dat Antwerpen de 
eerste VÜ-volksvertegenwoor-
diger naar het parlement stuurde. 
Dat was slechts mogelijk door 
een jarenlange inzet van talloze 
pioniers, een erfgoed dat wij nu 
niet mogen laten verloren gaan. 
Hun talenten moeten vandaag 
een honderdvoudige vrucht kun
nen opbrengen, (hds) 

de vruchtbare bloembol door jongens en meisjes uitgedeeld. 
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ANTWERPEN 

Terugblik op raadszittingen 1977 
Sinds de intrede van de VU, gaat het er op de vergaderingen van de Bornem-
se gemeenteraad heel anders aan toe dan vroeger. Dit is trouwens te merken 
aan het groot aantal toeschouwers. Nu is er immers oppositie ! 
Geen oppositie om de oppositie, maar wel omdat onze demokratie dat ver
eist Kontrole uitoefenen op het doen en niet doen van hef schepenkollege. 
Als we de gemeenteraadszittingen van 1977 doornemen, kunnen we zeggen 
reeds menig emotioneel moment beleefd te hebben. Denken we maar even 
terug aan de tussenkomsten van VU-raadslld Hugo Segers bij de bespreking 
van de bouw van een uitkijktoren in het Breevendomein, bij het bespreken 
van de zuivering van het zwembadwater, evenals bij de bespreking van de 
verkaveling van «'t Zand» in Hingene. Wat betreft het vastleggen van het 
algemeen rioleringsplan bekwam hij dat ook in Weert de nodige werken zou
den uitgevoerd worden. We maakten ook mee, dat de CVP-meerderheid tot 
tweemaal toe de raadszaal verliet op het ogenblik dat de punten van de oppo
sitie aan de dagorde kwamen, om op die manier de VU de mond proberen te 
snoeren. 

Onder druk van de openbare opinie durfden ze geen derde maal te gaan 
lopen... 

Ons gemeenteraadslid Hugo Segers 
heeft dan het steeds maar oplopend 
aantal voorstellen — het waren er 34 
— kunnen bespreken Een greep uit 
deze vele punten 

• Het behoud van het landelijk ka
rakter van de Temsesteenweg, sa
men met de wegaanpassing voor de 
veiligheid van de voetgangers, de fiet
sers en de autobestuurders 

• De dijken in onze gemeente 7 
overstromingen in de laatste 15 jaar is 
meer dan genoeg i 

• De sluiting van Leaf Belgium en 
de eventuele sluiting van Avon 

• De hulde aan de brandweer voor 
haar zeer moedige houding tijdens de 
grote brand in de Lindestraat 

• De riolering in de hele gemeente 

• De gemeentelijke bejaardenraad 

• De aanleg van fietspaden 

• Een hele reeks voorstellen van 
verkeerstechnische aard 

Hoe aktief was de VU 

in Bornemse 

gemeenteraad ? 

Watermiser ie 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
29 november II werd uitvoerig gespro
ken over de Bornemse dijken De 
voorzitter gaf een uiteenzetting over 
de stand van zaken, wat nu gedaan 
wordt en wat er in de toekomst zal 
gedaan worden Na deze inleiding 
vroeg VU-raadslid Hugo Segers het 
woord en zei o a 

« De reeds lange lijst van overstromin
gen, die ik U in de raadszitting van 20 
september heb voorgelezen moet ik, 
tot mijn groot spijt, verder aanvullen 
met 15 november, water te Marieker
ke, Branst en fwee bressen in dijk te 
Hingene, di de 8ste dijkbreuk in 16 
laar 

Ik heb aandachtig geluisterd naar uw 
uiteenzetting, voorzitte"- maar wat U 
daann vertelt, had reeds jaren gele
den moeten gebeurd zijn Het even
tuele argument, dat er een paar jaar 
geleden geen interesse was voor 
onze dijken, is pnetpraat Reeds in 
1968, 9 jaren geleden dus, heeft VU-
senator Wim Jorissen de minister van 
Openbare Werken ivm onze dijken-
miserie aangepakt 

Had men toen een 10-jarenplan opge
maakt, dan hadden wij nu van de mi-
sene verlost geweest Want daar zitten 
we nu nog mee geplaagd En de feiten 
spreken voor zichzelf 

— de feiten zijn dat op 15 november 
II een deel van Manekerke en Branst 
onder water stond en dat er in Hinge
ne twee bressen geslagen werden, 
een van 15 a 20 m en een van 10 a 15 
m 

— de feiten zijn, dat de mensen van 
achter de dijken op 15 movember zelf 
de zaken hebben moeten oplossen 

ongeveer 15 mensen in Buitenland en 
150 in Hingene En het is vooral aan 
die mensen te danken dat het o a in 
Hingene niet tot een katastrofe is 
gekomen 

— de feiten zijn, dat U, mijnheer de 
voorzitter, die reeds jaren in de minis
teries zit en werkt, niets hebt kunnen 
bekomen om onze mensen deze 
waterellende te besparen Het is op
vallend, nu de VU in de regering 
zetelt, dat er eindelijk, na zoveel jaren, 
voorrang wordt gegeven aan een ern
stig dijkenbeleid, voorzien van de nodi
ge centen» 

Vervolgens wilde VU-raadslid Hugo 
Segers een technische uitleg geven 

Nieuw bestuur 
te Hoogstraten 
Voorzitter Mark Schrijvers, Van Aert-
selaerstraat 30 Hoogstraten, tel 031-
14 66 26 , sekretans-penningmeester 
Johan Ooms, Lod de Konincklaan 
407, Hoogstraten, tel 031-14 6474 
propaganda Herman Van Wesen-
beeck, Dorp 22, Minderhout, organiza-
tie Adriaan Weyten, Kerkdreef 56, Rij-
kevorsel, tel 031-122514, dienstbe
toon Jaak Baelemans, Eikendreef 43, 
Rijkevorsel 
Tot het uitgebreide bestuur behoren 
verder een 10-tal kaderleden uit Hoog
straten, Meerie, Meer en Merksplas 

Nieuw VU-raadslid 
te Wuustwezel 
De heer Lode Rombouts nam op 1 
januan jl als gemeenteraadslid plaats 
in de gemeenteraad te Wuustwezel 
De heer Lode Rombouts is tevens 
kantonnale afgevaardigde van het 
kanton Brecht 
Daarnaast is hij ook de rechterhand 
van de Volksunie te Wuustwezel (dit 
mag ook even gezegd) U kan zich 
wel inbeelden hoe onze afdeling in de 
nopjes IS met dit gebeuren 
Dat Lode Rombouts de Vlaamse aan
gelegenheden zal verdedigen staat 
als een paal boven water 
Langs deze weg trachten we én Lode 
Rombouts en de Volksunie kracht bij 
te zetten voor het welzijn van Vlaan
deren 

C H A T E A U C A R A V A N 

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

Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

>f:!;f:V'M.'r><J.'h:y, 

aan de hand van teksten van het 
waterbouwkundig laboratorium van 
Borgerhout Dit mocht echter met 
doorgaan vanwege de meerderheid 
ZIJ zijn blijkbaar zeer goed op de 
hoogte van de bewegingen van het 
water in het Scheldebekken 

Begroting 

Tijdens de laatste gemeenteraadzit
ting van 1977 werd de begroting 
besproken Aan de hand van cijfers 
en grafieken had VU-raadslid Hugo 
Segers zijn betoog opgebouwd 
Een greep uit de tussenkomsten van 
Hugo Segers tijdens de bespreking 
van de begroting 

1) HIJ vroeg naar het schnjven van 
het ministerie van Binnenlandse Za
ken met vermelding van de toelating 
dat cijfers mogen ingeschreven wor
den voor twee posten, hoofdstuk 
«Fondsen» Zonder deze toelating 
mochten deze bedragen, respektieve-
lijk 10096000 fr en 2423960 fr met 
ingeschreven worden Antwoord van 
de burgemeester «Je wil toch met 
dat ik nu naar deze bnef ga zoeken in 
het bureel van de sekretans» 
Eventueel 12 miljoen minder, en onze 
begroting zit dik in de rode ci j fers ' 

2) Als steun aan de KMO's stelde ons 
raadslid het volgende voor vrijstelling 
van personeelsbelasting voor de eer
ste vijf personeelsleden Dit werd 
door de meerderheid afgewezen 

3) De opcentiemen blijven maar stij
gen in 1976 werkelijk ontvangen 
13864834 fr , vermoedelijke ont
vangst in 1978 20057600 fr of een 
stijging van 44 % op twee jaar 

Om meer spreiding te bekomen van 
de belastingen en daardoor de opcen-
tiemen-belasting naar omlaag te druk
ken, stelde ons raadslid voor een 
belasting te heffen op de met-bebouw
de gronden De CVP-meerderheid 
wees dit met zwier af « omdat (som
mige) mensen belangrijk zijn » 

4) Als een schoolvoorbeeld van in-
komstenoverschatting stelde hij de 
personenbelasting Werkelijke inkom
sten in 1976 17 870 716 f r , geraamde 
inkomsten in 1978 27500000 fr of 
een stijging van 53 % Als we nu zien, 
dat de laatste jaren ons gemiddeld 
inkomen is gestegen met ongeveer 10 
% I Ons raadslid vroeg zich dan ook 
met recht en reden af, waar men zo'n 
bedragen zal bijeenhalen Redelijk ge
sproken IS een meerinkomen van 
ongeveer 20 a 25 % te verwachten 

Zijn konklusies 

1) Te hoge inkomsten- en te lage uitga
venraming voor 1978 Daardoor be
komt men gemakkelijk evenwicht 
waarop de meerderheid zich zo 
roemt 

2) Te veel van onze voorziene uitga
ven gaan naar de kollektieve sektor, 
en daardoor blijft er voor het persoon
lijk initiatief te weinig over 

Als voorbeelden 

— voor de post «Sociale Hulp en 
Gezin » 
in 1977 0,39 % van het totale bedrag 
van uitgaven, 
in 1978 IS nog minder voorzien, nl 0,35 
% 
— voor 
in 1977 
in 1978 

— voor 
in 1977 
in 1978 

— voor 
in 1977 
in 1978 

— voor 
in 1977 
in 1978 

— enz enz 

Als besluit zei ons raadslid zich te ont
houden bij de stemming, en hij s jxak 
de hoop uit, dat in de toekomstige 
begrotingen meer rekening zou ge
houden worden met zijn verschillende 
voorstellen, voorstellen die tot doel 
hebben, de begrotingen meer mensge
richt te maken, meer welzijn bij onze 
bevolking te brengen 

A. De Proft, 
voorzitter afdeling Bornem 

de post « Landbouw » 
0,08 %, 
0,08 % 

«Sociale Voorzorg» 
3,08 %, 
nog minder, nl 2,80 % 

de post «Gezondheid» 
0,014 %, 
0,012 % 

«Handel en Nijverheid» 
3,20 %, 
nog slechts 0,50 % 

MAART 
4 MERKSEM . Jaarlijks VU-dansfeest om 20 u 30 in zaal Bart, S t -

Bartholomeusstraat (aan de oude Kerk) Orkest «The Playma
tes» Optreden van de «Groene Kapel» 

4 KASTERLEE-LICHTAART-TIELEN : 7e Vlaamse dansavond in 
zaal De Druif, Markt te Kasterlee Inkom 60 fr 

4 AARTSELAAR : 1 e Lustrum-bal V U om 20 uur in Gemeentelijke 
Feestzaal, Guido Gezellestraat 164 Orkest Golden Bis Band 

4 KONTICH-WAARLOOS • Karnavalbal onder het motto «Kon-
tich Alaaf», om 20 u 30 in zaal Pronkenborg, Kontich-Kaz 
Orkest combo-klub 13 

11 MOVE • VU-bal in zaal Pnnsenhof, Kapelstraat 19 Om 21 u met 
het orkest « De Daltons » Inkom 80 fr Jeugd 50 fr 

11 ANTWERPEN (Stad) : Toneelvoorstelling Billy De Bluffer, Kaar
ten 125 fr te bekomen op het VU-sekretanaat Wetstraat 12 
Tel 031/368465 

11 TONGERLO St-Maartensfonds DRK-treffen om 15 u in de 
Kapellekeshoef te Tongerio met koffietafel 

11 TONGERLO St-Maartensfonds, jaarlijks dansfeest in zalen 
van het Sportcentrum (naast de abdij) om 20 u Inkom 80 fr 
Orkest Stonne Wauters 

11 HEIST-OP-ÖEN-BERG, HALLAAR : VU-lentebal om 20 u 30 in 
zaal Rozenhof te Hallaar Inkom 60 fr Orkest Het Sioux-ensem-
ble 

16 LIER : Koncertavond met de Wiener Sangerknaben in de H Hart-
kerk. Antwerpsesteenweg, om 20 u Ingencht door v z w Vlaam
se Kring Inkom 300 fr Kunnen bekomen worden bij VU-be-
stuursleden 

17 BERCHEM: Wijnavond om 20 u 30 in zaal «Centrum Zuren
borg », Dageraadplaats 4, te Antwerpen 

Nieuw bestuur te Turnhout 
Voorzitter Pol Mertens, Waterheide-
straat 18, Turnhouttel 014-414893, 
sekretans Jef Geudens, Tramstraat 6, 

Senator Coppieters 
te Ekeren 
OPENBARE VERGADERING 
Op vrijdag 17 maart e k komt de voor
zitter van de Nederlandse Kultuur-
raad, VU-senator Maunts Coppieters, 
te Ekeren in het «Ekershof», Groot-
Hagelkruis 6 / 1 , spreken over « Vlaan
deren vooruit 1" Aanvang 20 u 30 
Toegang vnj Gelieve uw vrienden 
mee te brengen Het is overbodig 
senator Coppieters voor te stellen U 
zal kunnen luisteren naar een gloed
vol redenaar Alle leden, abonnees en 
sympatzanten op post i 

Turnhout, tel 014-417153, penning
meester Rudi Beaufays, Rodenbach-
plantsoen 117, Turnhout, tel 014-
4 1 4 4 8 9 , propaganda Tuur Robbe-
rechts, Neerhofstraat 14, Turnhout, 
tel 014-41 48 93 , orgamzatie Josee 
Van Miert, Kerkstraat 7, Oud-Turn-
hout leden Lou Deckx, Kasteelplein 
26, Turnhout, Laurent Dolhain, Linden-
dreef 5, Beerse 

Onze mandatarissen zijn Laurent 
Dolhain (provincieraad) Rudi Beau
fays en Lou Deckx (gemeenteraad) 
en Tuur Robberechts (OCMW) 

10% vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN P A R D t b b U b 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel 03 31 35 63^ 

KOSTELOOS 
de brosjure 

VLIEGTUIGREIZEN 1978 
van de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

SPANJE 
ITALIË 
PORTUGAL 
MAROKKO 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 

TURKIJE 
EGYPTE 
OOST-EUROPA 
GROOT-BRITTANNIE 
SKANDINAVIE 

BEGIN NU AAN UW VAKANTIE 
en zend onderstaande bon ingevuld naa r een onzer 
kantoren. 

NAAM 

STRAAT 

POSTNR GEMEENTE 

.NR 

Wenst de brochure VLIEGTUIGREIZEN 1978 te ont
vangen. 
VLAAMSE TOERISTENBOND 
St -Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen. Tel 031/3176.80 
Vergunning nr. 1185 Kat A 
Lidmaatschap vereist 
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Wie te veel had verwacht 
van het liedjesprogramma 
rond Hullebroeck n.a.v. diens 
honderdjarige geboortedag 
is bedrogen uitgekomen. 
Wie natuurlijk niet meer ver
langt dan enkele proper inge
kaderde prentjes uit Bokrijk 
tijdens het zingen van Tinne-
ke van Heule en Marleentje 
kreeg wat hij verlangde 
maar daarmee werd een le
vensgrote kans verkeken 
om te verduidelijken wie 
Emiel Hullebroeck is ge
weest en wat hij betekende 
voor het Vlaamse lied en 
voor de Vlaamse Beweging. 

Hullebroeck-

programma: 

een 

gemiste kans 

Maar misschien was dat niet 
de bedoeling van de pro
grammamakers. 
Een paar vraagjes: waarom 
zo weinig of helemaal niets 
over de Hullebroeck en de 
oorlogsmeters, over de eer
ste Zangfeesten, over het 
Vlaamse strijdlied dat hele 
generaties heeft beïnvloed ? 
enz... 

Misschien hadden enkele ar
chiefbeelden het portret van 
Hullebroeck levendiger en 
echter kunnen maken want 
aan de verschillende Bokrijk-
geveltjes en binnenhuisjes 
en wiegjes en geitestallen 
heeft men toch zon kleine 
boodschap. Of verlangt de 
doorsnee BRT-kIjker op za
terdagavond niet meer dan 
dat? Dat is dan toch maar 
zeer weinig. 

BB-enquête 
Een enquête bij Vlaamse en 
Waalse TV-kijkers over basket
bal heeft nogal wat eigenaardige 
resultaten opgeleverd. 
Eerst nog even herhalen waar
over het precies ging. Er diende 
uitgemaakt te worden of de goe
gemeente veel belangstelling 
heeft voor basketbal en of zij 
vindt dat de TV voldoende infor
matie verstrekt over deze sport-
tak. 

Er waren zowat 6.000 antwoor
den, waarvan 2/3 van spelers en 
oud-spelers. Niet te verwonderen 
dus dat 90 % van oordeel was 
dat de TV niet genoeg aandacht 
besteedt aan basketbal, vooral in 
vergelijking met bij voorbeeld 
' voetbal. 90 % ook wil meer « beel
dekens» maar wat een beetje 
ouderwets is, is dat slechts 57 % 
meer informatie wil over dames
basket. Een lastig geval is dat de 
meerderheid van de Vlamingen 
vinden dat de RTB meer basket 
geeft dan de BRT, en de meerder
heid van de Walen dat de BRT 
méér geeft dan de RTB. De oplos
sing lijkt te zijn dat de Vlamingen 
afstemmen op de RTB en de 
Walen op de BRT... 

Wif mishandelen 
per jaar 
3.800 kinderen... 
Ja, wij worden nog opgeschrikt 
wanneer wij in een dagblad lezen 
dat een kindje overleden is na 
mishandeling. En wie dacht dat 
zo'n gruwelverhalen haast niet 
meer voorkomen heeft het ver
keerd want onze kranten worden 
nog dagelijks bevlekt met dergelij
ke berichten. 

Per miljoen inwoners worden er 
in de hele westerse «beschaaf
de » wereld per jaar zo'n vierhon
derd meldingen genoteerd van 
kindermishandeling. Voor België 
betekent dit een jaarlijks cijfer 
van 3.800 mishandelde kinderen. 

Groot-Brittannië — dat ook de 
hoogste cijfers haalt wat vrou
wenmishandeling betreft — 
scoort hier de meest ergerlijke cij
fers. Jaarlijks overlijden daar on
geveer 700 kinderen als gevolg 
van mishandeling... 
Een eerste vorm van kindermis
handeling is nog steeds het te 
vondeling leggen van pasgebo

ren babies. Zo ontving Sonja 
Barend in haar Goednieuwsshow 
van vrijdag II. de vier jongetjes die 
in de buurt van een dichtbevro-
ren vijver een pasgeboren kindje 
met placenta en al in een papier 
verpakt vonden... 

Allerlei redenen drijven mensen 
tot dergelijke wanhoopsdaden. 
Maar wie zijn deze mensen eigen
lijk? 

Al te vaak wordt gedacht dat het 
hier om een handjevol geesteszie
ken of mentaal achterlijke ouders 
gaat. Het programma Kijk men
sen wil het tegendeel bewijzen. 
Slechts tien op honderd van de 
ouders die hun kinderen mishan
delen behoren tot deze kategorie. 
En de anderen?, zul je vragen. 
Dat zijn mensen zoals u en ik. Een 
antwoord om over na te denken I 

Dit programma over kindermis
handeling loopt dinsdag 7 maart 
om 20 u. 55 op BRTV. 

Met de halve klassieker Gent-Gent begint in wielerland Vlaanderen het 
« seizoen ». Onvermijdelijk zal je dat merken op de TV-zenders. 
Zaterdag 4 maart op BRT om 14 u. 45 

Ingenieursbureau B - • - I . W . N.V. 

i( Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerli jke bouwkunde: 
beton- en 
metaalkonstrukties 

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* Wegen- en 
rioleringswerken 

•k Ontwikkeling en 
toepassing van de 
leefmilieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

015/20.33.14 
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VRIJDAG 3 MAART 
F-1 - 14 u. 55. - LE PLUS JOU 
PÊCHE DU MONDE 
Vaudeville-komedie van Gilles 
Grangier. Een jong meisje is zon
der werk en wil zelfmoord ple
gen. Een buurmeisje van haar, 
dat het met de moraal zo nauw 
met neemt, ontraadt haar dit en 
zet haar aan om handel te gaan 
drijven in de liefde. 
LUX. - 21 u. - LA 317e SEC
TION 
Oorlogsfilm van Pierre Schoert-
doerffer Met Bruno Cremer en 
Jacques Pernn. Op het ogenblik 
dat de slag om Dien Bien Phoe 
zijn laatste uren beleeft, krijgt de 
317e sektie opdracht om zich in 
de jungle terug te trekken. 
RTB - 22U.30 - THE BAND 
WAGON 
Musicolor van Vincente Minnelli. 
Met Fred Astaire, Oscar Levant, 
e.a. Tony Hunter, eenmaal een 
beroemde filmster, is in de verge
telheid geraakt. Zijn financiële 
toestand is alles behalve schitte
rend. 

ZATERDAG 4 MAART 
LUX. - 17U.45. - CHECK
POINT 
Gangsterfilm van Ralph Tho
mas. Met Anthony Steel, Odile 
Versois. Stanley Baker, e.a Tij
dens een autorace ontdekt een 
koerspiloot dat zijn co-piloot een 
moordenaar is die op een onbe
waakt punt de grens wil over
schrijden. 

D-2 - 20 u. 15. - DIAL M FOR 
MURDER 
Thriller van Alfred Hitchcock. 
Met Grace Kelly, Ray Milland, 
Robert Cummings. Een vroege
re tenniskampioen wil zijn rijke 
vrouw vermoorden omdat zij 
een verhouding heeft 
RTB - 20 u. 25. - THE DAY OF 
THE JACKAL 
Thriller van Fred Zinnemann. Met 
Edward Fox, Michel Lonsdale, 
Alan Badel, e.a. Een huurdoder 
wiens kodenaam «The Jackal» 
luidt moet generaal de Gaulle uit 
de weg ruimen. 
LUX. - 21 u. - LE MASQUE DE 
FER 
Mantel- en degenfilm van Henri 
Decoin. Met Jean Marais, Silva 
Koscina, e.a. Lodewijk XIV is 
zwaar ziek Kardinaal Mazarin 
besluit de tweelingbroer van de 
koning te laten overbrengen van 
het eiland St.-Marguente naar 
de Bastille. D'Artagnan wordt 
met die opdracht belast. 
D-1 - 22 u. 05. - ACROSS THE 
PACIFIC 
Avonturenfilm van John Huston. 
Met Humprey Bogart, Mary As-
tor, e.a. Na een vergeefse po
ging om in het Canadese leger 
opgenomen te worden, scheept 
Leiand in aan boord van het 
Japanse vrachtschip «Genoa 
Maru ». 
ZONDAG 5 MAART 
LUX. - 16U.45. - YA UN OS 
DANS LA MOULINETTE 
Komedie van Raoul André. Met 
Darry Cowl, Michel Galabru, Ma
rion Game, e.a. Twee werkloze 
akteurs worden per toeval geën
gageerd als privé-detectives. 
F-1 - 20 u. 30. - SHE WORE A 
YELLOW RIBBON 
Western van John Ford. Met 
John Wayne, Joanne Dru, Vic
tor McLaglen Te Fort Starke, 
een klein grenspostje met gerin
ge militaire bezetting, heeft kapi
tein Brittles nog slechts één 
opdracht te vervullen voor hij 
met pensioen gaat. 
LUX. - 21 u. - SUNDAY, 
BLOODY SUNDAY 
Psychologische, dramatische 
film van John Schlesinger Met 
Glenda Jackson, Peter Finch, 
Murray Head, e.a. Alex, een 
gescheiden vrouw van achter in 
de dertig, wordt verliefd op Bob, 
een jongeman die een verhou
ding heeft met dokter Daniël 
Hirsch, een man van in de veer
tig. Alex en de dokter weten alle
bei hoe de situatie juist m elkaar 
zit. Bob wil helemaal niet kiezen 
tussen hen beiden. 

D-2 - 21 u. 15. - HENRY V 
Historisch drama van Shakes
peare Met Laurence Olivier De 
Engelse koning Henry V, wil het 
Franse grondgebied veroveren 
Na een grote slag in Azincourt 
worden de Fransen verslagen. 
De jonge koning Henry V huwt 
de dochter van de Franse ko
ning. Dit feit zal een lange vrede 
betekenen tussen de twee lan
den. 

F-3 - 22 u. 40. - BELLE 
Magisch-realistisch psycholo
gisch drama van André Del-
vaux. Met Jean-Luc Bideau, Da-
nièle Delorme, e.a. Mathieu Car
rière, een gevierd lokaal schrij
ver uit de Hoge Venen, gaat 
zodanig in dezelfde Hoge Venen 
op dat hij daar een gesublimeer
de liefde gaat voor koesteren. 

MAANDAG 6 MAART 
F-3 - 20 u. 30. - REINE MAR-
GOT 
Historisch fresco van Jean Del-
ville. Met Jeanne Moreau, Fran-
Qoise Rosay, e.a. Het verhaal 
speelt zich af aan het Franse 
hof onder Karel IX. In het Louvre 
wordt het huwelijk ingezegend 
van Marguerite van Valois, de 
zuster van Karel IX, met Hendrik 
van Navarra. 

LUX. - 21 u. - NIGHT PASSA
GE 
Western van James Neilson. 
Met James Stewart, Audie 
Murphy, Dan Dureya, e.a. Grant 
kan in zijn levensonderhoud 
voorzien met op zijn akkordeon 
te spelen. Hij wordt geënga
geerd door Ben Kimball, om Whi-
tey, een dief, te doden. 
F-1 - 21 u. 05. - DE BOE
KANIER DER EILANDEN 
Avonturenfilm van D Paolella. 
Met Richard Harrison, Michèle 
Mercier, Roldano Lypi, e.a. 1790 
te Freeland, Australië. Hier ver
toeven Engelse gedeporteer
den Kommandant Redway 
komt met zijn schip parels opla
den. 
D-1 - 23 u. - TO HAVE AND 
HAVE NOT 
Avonturenfilm van Howard 
Hawks. Met Humphrey Bogart, 
Lauren Bacall, e.a. De vroegere 
Franse kolonie Martinique in de 
Tweede Wereldoorlog. de be
stuursorganen van het eiland 
trekken partij voor het Vichy-re-
gime van maarschalk Pétain. 

DINSDAG 7 MAART 
D-2 - 19U.30. - DER SCHREI 
DER SCHWARZEN WOELFE 
Trappersavonturen van Harald 
Reinl. Met Bill Robin, Jack Har
per, Frona Williams, e.a. Een jon
ge trapper wordt vals beschul
digd van moord. Jack gaat met 
het oog op de uitgeschreven 
beloning de moordenaar achter
na. 

F-3 - 20U.30. - SON OF A 
GUNFIGHTER 
Western van Paul Landres. Met 
Russ Tamblyn, Kieron Moore, Ja
mes Philbrook, e.a. 1870, een 
dorp nabij de Amerikaans-Mexi-
kaanse grens: Een bende out
laws, geleid door Ketchum, be
vrijdt twee gevangenen. 

WOENSDAG 8 MAART 
RTB-2 - 19U.55. - UN 
AMOUR DE PLUIE 
Liefdesgeschiedenis van Jean-
Claude Brialy. Met Romy Schnei
der, Nino Castelnuovo, e.a. Een 
weemoedige schets van twee 
parallellopende liefdesgeschie-
denisjes van moeder en dochter 
tijdens een warme zomer. 
BRT-2 - 20 u. 15. - HET LEVEN 
VAN PASTEUR 
Amerikaans biografisch drama. 
Met Paul Muni, Josephine Hut
chinson, e.a Deze film brengt 
ons een boeiende evocatie van 
het leven van de Franse geleer
de Louis Pasteur. 
F-3 - 20 u. 30. - PROFESSION 
REPORTER 
Psychologische thriller met Mi
chelangelo Antoniem. Met Jack 
Nicholson, Maria Schneider, e.a. 
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Donderdag 
2 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
bereboot CD - 1805 Rondom
ons — 18.30 Sporttribune — 
19 00 Israëlitisch-godsdienstige uit
zending. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Muppet show - 2035 
Panorama. — 21.00 Standpunten. 
— 21.20 Première. — 22.10 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Open school. - 20.40 Anna 
Karenina (f.). - 22.25 Openbaar 
kunstbezit. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 19.04 Mumbly 
(tekenfilm). - 1915 Love boat (f.). 
- 20.05 2 voor 12. - 20.45 Op 
zoek De Nederlandse vrouw. — 
21.35 Nieuws. - 21.50 Den Haag 
vandaag. — 22.05 Aldo van Eyck 
(reportage). — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 19.04 Padding-
ton. — 19.10 De verschoppeling 
(f.). — 19.35 De dik voor mekaar 
show. - 20.00 Nieuws. - 20.25 
Ted show — 21.35 De familie Bel
lamy Cf.). — 22.25 Hier en nu. -
23.05 Ander nieuws vandaag. — 
23.20 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.45 
Musti — 18.00 Sophie la sorciére 
Cf) - 18.05 1, 2, 3... Cinéma. -
18.30 Zig-zag. — 18.45 Savoir-vi-
vre. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant 
savoir — 2020 La folie des gran
deurs - 22.05 Nieuws. - 22.20 
Le carrousel aux images. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 2 
18.45 Tom & Jerry. — 18.50 Tribu
nes économiques et sociales — 
19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws - 20.00 Don Carlos 
(Opera van Verdi) 

ARD 1 
16.10 Nieuws — 16.15 Podium. — 
1700 Kinder-Verkehrs-Club. -
17.05 Filmbriefe. - 17.50 Nieuws 
- 1915 Hier und Heute. - 2000 
Nieuws — 2015 Die Fernseh-Dis-
kussion — 21.15 Meine Mieter 
sind die Besten ( f ) . - 22.00 Raad-
selspel — 22 30 Tagesthemen. — 
23.00 Het handschrift - 00.00 
Nieuwr 

ZDF 

17.00 Nieuwa — 17.10 Pinocchio 
( f ) — 1740 Die Drehscheibe -
18 20 De ploegbaas Cf.) - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Starparade. — 
2100 Heute-journal. - 21.20 De 
jacht op Eichmann. — 22.05 Die 
Rasen ihrer Traüme (dokumentai-
re). - 00.00 Nieuws. 

ARD 3 
8.05 Schooltelevisie. — 9.30 Se-
samstrasse. — 10.50 Schooltelevi
sie. — 17.30 Schulsachen . Een vol
ledige dag les. — 1800 Sesam-
strasse. — 18.30 Telekolleg 1 • 
Duitse les. - 19 00 Journal 3. -
1915 Pipeline . studentenhaver — 
2000 Die Fafuste in der Tasche 
— 22.00 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.30 La porte ouverte. - 17.35 
Le coffre-fort — 17.45 Les Mup-
pets show — 18.15 Le coffre-fort 
- 18.20 Ram-Dames - 1830 
Système D — 18 45 Ram-Dames. 
- 18.55 Le coffre-fort - 19.00 
De nos clochers. — 1915 Passé 
et gagne — 1930 Nieuws. — 
2000 Police des plaines Cf.) — 
21 00 Columbo Cf.). - 22.45 Les 
potins de la comète. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 13.00 
Nieuws. — 13.35 Regionaal pro

gramma. — 13.50 Eetlust bij kinde
ren. — 1615 Jeugdprogramma 
- 18.02 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant. — 
18.32 L'ile aux enfants. — 18.55 La 
passagere Cf) — 19.15 Une minu
te pour les femmes. — 19.20 
Regionaal nieuws — 1943 Eh 
bien raconte. — 20.02 Nieuws. — 
20.30 Verkiezingsuitzending. — 
21.10 Jean Christophe Cf.). — 
22.10 L evenement - 23.33 Al
lons au cinéma. — 00.15 Nieuws 

A2 
15.00 Mannix ( f ) . - 15.55 Aujourd-
'hui magazine. — 17.55 Fenétre 
sur... — 18.25 Isabelle et ses amis. 
- 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.20 
Regionaal nieuws. — 19.45 Les 6 
jours d'A2 : spel. — 20.00 Nieuws. 
—• 20.35 Verkiezingsuitzending. — 
21.05 Le pére tranquille Cfilm). — 
22.30 Legenden in Frankrijk. — 
23.00 Nieuws. 

BBC 1 
11.03 Scan. - 11.25 Matshow. -
11.45 Other peoples children. — 
12.00 Scene. - 12.55 Tecair. -
13.35 On the move - 13.45 
Nieuws. — 14.00 Pebble Mill. — 
14.45 Trumpton. — 15.00 You and 
me. - 15.36 M. go R. - 15.45 
Quatre coins de la France. — 
16.00 Children's wardrobe. — 
16.55 Playschool. - 17.20 Winnie 
the Winsome witch — 17.25 Ja-
ckanory — 17.40 Scooby Doo. — 
18.05 John Craven's Newsround. 

- 18.10 Blue Peter 11. - 18.35 
Beertje Paddington. — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.45 Tomorrow's world — 20.10 
Top of the tops. - 20.40 The 
good life. - 21.10 Wings. - 22.00 
Nieuws — 22.25 Cannon. — 
23.15 Lillybank. - 00.15 Nieuws. 

BBC 2 
7 38 Schooltelevisie. — 12.00 Play
school — 17 55 Mathematics — 
18.20 Social Sciences. - 18.45 
Arts. — 19.10 Technology — 
19.35 Social Sciences. — 20.00 
Nieuws. — 2005 Your Move. — 
2030 Newsday. - 21.05 Garde
ner's world — 21.30 Living in the 
past. - 22.00 Tafeltennis. - 22.30 
Young Mr. Pitt. Biografie van Ca
rol Reed CGr.-Br. 1942). - 00.10 
Nieuws — 00 20 Men of Ideas — 
01.05 Closedown. 

Vrijdag 
MAART 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Het 
jongetje met de twee hoofden Cf.) 
— 18.15 Klem. klem kleutertje. — 
18.30 Open School - 19.00 La
chertjes — 19.05 Protestants-
godsdienstige uitzending — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Gevaarlijke dik-
huidigen. Dokumentaire — 20.40 
De inspekteur verknoeit het Cfilm). 
- 22.20 Tanzania CKTRC-reporta-
ge). - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Het 
jongetje met de twee hoofden Cf) 
— 1825 Klem, klem kleutertje. -
18.30 Open school - 19.00 La
chertjes. — 19 05 Katohek-gods-
dienstige uitzending — 19.45 
Nieuws. - 20.15 Black & White 
Minstrel show. — 21.00 Paul Van 
Ostaijen. — 21.50 Dag aan dag 

NED. 1 

'18.55 Nieuws. - 19.04 Lucille Ball 
Special — 19.55 De zeewolf Cf.). 
- 21.35 Nieuws. - 2150 Inter
view met de minister-president. — 
22 00 Muziek uit duizenden — 
23.00 Geloof, hoop en liefde. 
Show. - 2340 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws. - 19.04 Robbi, Tob-
bi en het Frawatuig Cf.) - 19.30 
Hoe bestaat het? - 20.00 
Nieuws — 20.25 De brave sol
daat Schwejk (f.) - 21.30 Dubbel
leven ( f ) . - 22.35 Vara-visie -
23 25 Nieuws. 

- De inspekteur verknoeit het», politiekomedie met Peter Sellers, Elke 
Sommer, George Sanders, e.a. Een even verrukkelijke als idiote meid 
brengt alom het ongeluk over haar omgeving. De ene na de andere val
len al haar aanbidders dood. Vrijdag 3 maart om 20 u. 40 op BRT-1 

qualité de l'avenir. Serie over mi
lieubehoud — 21.30 Les maitres 
d'oeuvre. — 22.20 Nieuws 

RTB 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Sophie la Sorciére ( f ) — 18.05 1, 
2, 3... Actualités. - 18.30 Zig-zag. 
— 18.45 Sept sur sept - 1915 
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. — 
21.50 Nieuws. - 22.05 Tous en 
scène (VS-film). — 23.55 Nieuws. 

ARD 1 

1610 Nieuws. — 16.15 De erfenis 
van de piraten. — 17.00 Alles 
k l a r ' - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo. — 18.40 Kostwinners 
van de familie. — 19.15 Hier und 
heute. — 1945 Udo Jürgens en 
Judith Cheeks — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 One man. Thriller — 
21 40 Pro und contra. - 22.30 
Tagesthemen — 23.00 Die weis-
se Stadt TV-film — 00.40 Nieuws 

ZDF ~ 

16.45 Nieuws. - 16.55 Schuier-
Express. Reportage. — 17.40 Die 
Drehscheibe - 18.20 AU.B., sla 
mij niet — 18.40 Afgunst en zeep-
schuim. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Auslandjournal - 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelöst — 
21 15 Clowns, clowns, clowns — 
22 00 Heute-Journal - 22.20 As-
pekte. -— 22.50 Sport am Freitag. 
— 2320 Aktenzeichen XY un
gelöst - 23.30 Gestehen Sie, 
Dr Corda i Duitse film. — 01.05 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
13.05 Magazine- RTL-test — 
17 30 La porte ouverte — 17.40 
Le coffre-fort. — 17.45 Systéme 
D — 1800 Aventures des hom
mes — 1828 Le coffre-fort — 
18 30 Ram-dames magazine — 
18.45 Télè-Luxembourg est a 
vous. — 1900 Le coffre-fort — 
1903 L'atout-cuisme du chef. — 
19.15 Passé et gagne — 19.30 
Nieuws. - 20.00 Regan (f.) -
21.00 La 317e section Franse oor
logsfilm. - 22.25 Filmkwis -
2240 Les potins de la comète 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 1335 Regionaal 
programma — 1405 Open 
school. — 1425 Cousmes cousin-
es. — 14.55 Le plus joli pêche du 
monde (film). — 1615 Jeugdpro
gramma. — 17.57 A la bonne heu
re. — 18.27 Pour chaque enfant 
— 18.32 Llie aux enfants — 1855 
La passagere (f.). — 19.15 Une 
minute pour les dames. — 1920 
Regionaal nieuws. — 1943 Eh 
bien, raconte — 20.00 Nieuws — 
20 30 Verkiezingsuitzending — 
21.10 Le gendre de M Poirier 
Toneel. - 23.00 Nieuws. 

A 2 
15.55 Aujourd'hui magazine. — 
17 55 Fenétre sur . . - 18.25 Isa
belle et ses amis — 18.55 Des 
chiffres et des lettres — 19.20 
Regionaal nieuws — 20.35 Verkie
zingsuitzending. — 21.05 Les Ey-
gletière (f.). - 22 00 Apostro- , 
phes - 23.15 Nieuws. — 23.30 Los 
Olvidados. Film. 

FR 3 

1940 Scènes de la vie de Provin
ce. - 19.55 Nieuws — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 La 

BBC 1 

11.00 Look and read : Kings Dra
gon. — 11 45 You and me. — 
12.05 Location Britain London. — 
12.30 A job worth doing. - . 13.00 
Economics of the real world. — 
1345 Nieuws. - 14 00 Pebble 
Mill - 14.45 Mr Benn. - 15.05 
Scene — 15 35 General Studies. 
— 16.20 Welsh programme — 
16.55 Playschool. - 17.20 Doro
thy. - 17.25 Jackanory. - 17.40 
The Clangers. — 17 55 Cracker-
jack — 18 35 Beertje Paddington. 
— 18.40 Nieuws. - 18.55 Nation
wide — 1945 Sportswide — 
19.55 The Waltons. - 20.45 Re
portage — 21.30 Going straight 
— 22 00 Nieuws - 22.25 Life at 
stake. - 2315 Tonight - 23.46 
Whatever happened to baby Ja
ne ' 

Zaterdag 
MAART 

BRT 

14.45 Wielrennen : Gent-Gent. — 
16.30 Open scool. - 18.00 Bere
boot. — 18.05 Let the balloon go 
(film). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
BIJ nader inzien — 21.40 De Mite-
ra diamant (film). — 22.50 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 1532 Bolke de 
beer (f) - 15.40 Zolder. - 17.05 
Salty (f) - 18.15 Teleac. - 18.45 
De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 19.04 Walt Disney pre-
zenteert — 19.52 De zeewolf (f) 
- 21.35 Nieuws. - 21.50 Wordt 
u al geholpen ? ( f ) - 22.20 Gast
vrij. - 23.20 Tros sport. - 23.40 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.05 De bere
boot (f) — 19.10 Avro's toppop. 
- 20.00 Nieuws. - 20.25 Tele-
cross. — 20.55 Hollands Glorie (f) 
- 21.55 AVRO'S Televizier -
22.35 AVRO'S Sportpanorama. 
- 23.45 Nieuws. 

RTB 

14.45 Wielrennen : Gent-Gent. — 
16.25 Interwallonie. — 17.25 Le bal
lon jaune — 18.35 Sophie la sor
ciére — 18.40 Spectacle. — 19.10 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire — 
2025 Chacal (film). - 22.40 
Nieuws - 2255 Basketball. -
23.30 Nieuws. 

DUITSLAND 1 

13.55 Nieuws. - 14.00 Sesam
straat (f). — 14.30 Babysitter auf 
vier pfoten (film) - 15.55 ARD-
Sport Extra. - 16.30 ARD-Ratge-
ber. — 17.15 Katholischer vespers-
gottesdienst — 17.45 Nieuws. — 
17 48 Die Sportschau. - 19.15 Hier 
und heute. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Auf los geht's los. - 22.05 
Abenteuer in Panama Cfilm). — 
23.40 Nieuws. — 23.45 Pockpalast-
festival. 

ZDF 

14.58 Nieuws. — 15.00 Mein onkel 
vom Mars Cf). — 15.20 Zelf filmen 
en dia's maken. — 15.30 Diskussie 
over astrologie. — 16.30 Die Mup-
pets-show. — 16.59 Der grosse 
preis. — 17.00 Nieuws. — 17.05 
Landerspiegel. — 18.00 Paul Tem
ple CD. - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Rockpop — 2015 Bei anruf mord 
Cfilm) - 21.55 Nieuws. - 22.00 
Sport-studio. — 23.15 Der Mar
shall von Cimarron. — 00.30 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.47 Super Juke-Box. - 17.30 
Système D. — 17.45 A tombeau 
ouvert Cfilm). Kwot voor volwas
senen. — 19.15 Passé et Gagne. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 L'Hom-
me invisible CO. — 21.00 Le mas
que de fer Cfilm). — 23.00 Les 
potins de la comète. — 23.02 Sur 
Ie pas de la porte. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Le monde 
de l'accordéon. — 13.50 Petrus, 
Petro, Petrole. — 14.08 Restez 
done avec nous... Le samedi. — 
18.05 Sneeuwhonden Cdokumen-
taire). — 18.40 Magazine auto 
moto 1. — 19.13 Six minutes pour 
vous défendre. — 19.20 Regionaal 
nieuws. — 19.45 Eh bien raconte. 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Numero 
un Cshow). - 21.30 Serpico Cf) -
22.20 Télè Foot I. - 23.20 Nieuws. 

A 2 

12.30 Samedi et demi. — 14.35 
Des animaux et des hommes. — 
15.25 Rugby Ierland - Wales. -
18.00 La course autour du monde. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 1920 Regionaal nieuws. 
- 19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les contes d'Hoff-
mann Copera). — 23.40 Nieuws. 

FR 3 

19.05 Regionaal programma. — 
19 40 Samedi entre nous. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 N'ayez pas peur 
de Thomas B Ctv-film) — 
22.00 Nieuws. 

BBC 1 

9.55 Teddy Edward. - 10.05 In-
doors-outdoors — 10.30 Multi-co
loured swap shop — 13.20 Grand
stand. - 18.10 Batman CO. — 
18.35 Nieuws — 18.50 Jim'll fix i t 
- 19.25 Dr. Who. - 19.50 Take 
the high ground. — 21.30 Lee 
Dawson. — 22.00 Starsky and 
Hutch Cf) - 22.50 Nieuws. -
23.00 Match of the day. 

Zondag 

[ 5 MAART 

BRT 1 

9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Ten huize van... 
Cmgr DesmedO. — 11.00 Konfron-
tatie : debat — 12.00 Nieuwsover
zicht voor gehoorgestoorden. — 
14.30 Voor boer en tuinder — 
15.00 Sesamstraat - 15.25 Het 
trekpaard. — 1600 Veldlopen in 
Waregem. — 1655 Koncert. — 
17.25 Sportuitslagen. - 18.30 De 
Bereboot — 18.35 Van Pool tot 
Evenaar — 1945 Nieuws. — 
20.00 Sportweekeind 1. - 20.30 
Dorpsfeestzaal CO. - 21.25 Om-
mekaar Animatie met mentaal 
minder-valide mensen. — 22.15 
Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie. CKRO/ 
RKK) - 15.15 Teleac. - 18.50 
Paspoort — 19.00 Nieuws. — 
19.05 Tom en Jerry CO. - 19.15 All 
you need... — 20.05 Prettig week
eind Cfilm). - 20.30 Ellery Queen 
(O. - 21.20 25 Jaar Amsterdams 
Philharmonisch orkest — 22.30 
Heel de mens. — 23.05 Zingender-
wijs. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 

16.00 Nieuws - 1 
over Afrika (dokum< 
16.30 Kinderen uit or 
landen (dokurnentaire) 
nus van de Kamp. (NC 
Sprekershoek — 1 
Sport I. - 17 55 Van 
gewest — 1810 Kijk 
deren. (NOS) - M 
straat (O. - 18.50 Arti 
- 19.20 Studio Spon 
Nieuws. - 2035 Het 
laat? (O. - 21.05 W 
komst en ondergani 
republiek. (VPRO). -
Hartman, Mary Hartr 
22.35 Nieuws 

RTB 

9.15 La ferme a l'oise 
Landbouwmagazine. 
Ulysse. — 1Ó.30 Inde 
votre service. — 11.00 
vienng. — 1200 Faire 
13.00 Nieuws - 13.01 
simo (tot 1335). -
grands trains de l'histo 
Visa pour le monde 
Sportuitslagen — 17 
ment votre. - 18.00 
18.40 Van wolf tot h 
mentaire). — 19.10 Sc 
cière (f). — 19.15 Ai 
- 19.30 Nieuws. -
weekeind. - 20.25 
années (show) — 21 
•22.00 Un ours pas 

autres (O. 

DUITSLAND 1 

12.45 Nieuws - 13.1 
en (reportage) — 13 
der woche. — 14.45 
der sonne. Creportagi 
Lemmi und die schmöl 
15.20 Kleines be 
Volkstoneel - 16.55 
police CO. — ' '45 Lel 
gefahr Dok, entaire 
Nieuws — •• ? !3 Die 
- 19.20 Wc spiege 
Nieuws. — 2015 Tok 
ge. — 21.00 Mittagi 
roten platz V-film 
Nieuws. — i . 4 5 Ich 
was du nicht siehst.. 

ZDF 

13.00 Nieuws - 13.0 
scheibe. - 1325 Kro 
week. — 1313 Rap 
14.15 Heide O - 1 4 . ' 
phon en pr jntasie. 
Nieuws. — 15 ' 5 Dan 
15.25 "Auch vyenn es 
de regnet». De booreil 
Noordzee. - 16.00 
im Kaisersaal dar Resi 
burg. — 1700 Nieuw 
Die sport-reporiage -
gebuch. — 1815 Rauc 
(O. - 19.00 N jws -
nbr perspektiv n. — 
Europa grosse Tierei 
Nieuws en sport. — 
ricn V ( 0 . - ?T25Ni i 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck el 
Emission en langue / 
16.30 Tekenfilms. - 1 
os dans la moulinett 
18.30 Le francophoi 
19.00 Les sentiers d( 
- 19.30 Nieuws. - 1 £ 
lection. - 2000 Pik 
21.00 Un dimanche 
autres (film) - 22.40 
de la comète 

TF 1 
13.00 Nieuws - 13.2 
sérieux. — 14.12 Les 1 
du dimanche (show3 
Paul et Virginie (O. — 
denrennen. — 16.05 
(O. - 16.35 Sports p 
18.00 Robinson Crusc 
19.25 De laatste bizons 
ka. — 20.00 Nieuws. 
charge héroique. Wes 
nng : reeds voor ki 
22.20 Expressions 
Nieuws. 

A 2 
12.00 Bon dimanche 
Nieuws. — 1325 Boi 
- 19.00 Stade 2. - 2( 
— 20.32 Musiqje ani 
21.40 Henri Matisse ( 
re). — 22.40 Nieuws 
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lieuws — 16.02 Regen 
•rika Cdokumentaire). — 
nderen uit ontwikkelings-
iokurnentaire). Regie : Ma
de Kamp. (NOS). - 16.55 
shoek - 17.10 Studio 
— 1755 Van gewest tot 
— 1810 Kijken naar kln-
NOS) - 18.25 Sesam-
. - 18.50 Artsenij. (NOS). 
Studio Sport II. - 20.30 
— 2035 Het is weer zo 
. — 21.05 Weimar - Op-
sn ondergang van een 
c. (VPRO). - 22.05 Mary 
, Mary Hartman (f). — 

ferme a l'oiseau. — 9.45 
wmagazine. — 10.00 
— 1030 Indépendants a 
vice. — 11.00 Eucharistie-
- 1 2 0 0 Faire Ie point. — 
ïuws. — 13.05 Concertis-
it 1335). - 14.30 Les 
ains de l'histoire. — 15.20 
ur Ie monde. — 17.05 
Jagen — 17.10 Lyrique-
tre. - 18.00 Folllies. -
in wolf tot hond. (Doku-
). — 19.10 Sophie la sor-

— 19.15 Antennes-soir 
Nieuws. — 19.55 Sport-

± - 20.25 Les belles 
show) — 21.45 Nieuws.-
)n ours pas comme les 
). 

LAND 1 

ïuws. — 13.15 Baiershof-
rtage) — 13.45 Magazin 
he. — 14.45 Ein platz an 
i e : (reportage). — 14.50 
l d die schmöker (film). — 
Kleines bezirksgericht. 
eel. — 16.55 Task force 
. — 17.45 Lebensraum in 
Dokumentaire. - 18.30 
— 1833 Die sportschau. 
) Weitspiegel. - 20.00 
— 2015 Tokio. Reporta-
21.00 Mittags auf dem 
latz. 'V-film. - 22.35 
— 2245 Ich sehe was, 
nicht siehst... Wedstri jd. 

ÏUWS - 13.02 Die dreh-
— 13.25 Kroniek van de 
— 1345 Rappelkiste — 
ide (fJ — 14.40 Met xylo-
1 phantasie. — 15.10 
— 1515 Dankeschon. — 
luch wenn es junge hun-
t». De booreilanden in de 
e. — 16.00 Feierstunde 
•saal der Residenz Wurz-

17.00 Nieuws. - 17.02 
t-reporcage. — 1800 Ta-
— 1815 Rauchende colts 
.00 Nieuws. - 19.10 Bor-
pektivea — 19.30 Unser 
grosse Tieren. — 21.00 
en sport — 21 15 Hein-
I. - 2325 Nieuws 

i elei, kuck elei. — 15.30 
en langue Anglaise. — 

«enfilms. — 16.45 Y'a un 
la moulinette (film). — 

3 franoophonissime. — 
s sentiers de I'aventure. 
Nieuws. — 19.33 Ciné-se-
- 2000 Pilotes (f). -
1 dimanche comme les 
ilm). - 22.40 Les potins 
nète. 

juws. -^ 13.20 C'est pas 
- 1 4 1 2 Les rendez-vous 
nche (show). — 15.30 
'irginie (f). - 16.00 Paar-
sn. — 16.05 L'lle perdue 
3.35 Sports première. — 
binson Crusoe (film). — 
laatste bizons van Ameri-
).00 Nieuws. - 20.30 La 
eroïque. Western. Kwote-
eds voor kinderen — 
Expressions. — 23.35 

Dn dimanche. — 13.00 
— 13 25 Bon dimanche. 
Stade 2. — 20.00 Nieuws. 

Musique and music. — 
nri Matisse (dokumentai-
2.40 Nieuws. 

FR 3 

16.35 Les maitres d'oeuvre. Glas
blazers. — 17.30 Muzikaal pro
gramma. — 18.25 Cheval mon 
ami. - 18.50 Plein air - 19.20 
Spécial Dom-Tom. — 19.35 L'O-
dyssée de Scott Hunter(f). — 
20.05 Hexagonal. - 21.20 Nieuws. 
— 21.35 L'Homme en question. — 
22.30 Belle (film). 

BBC 1 

10.00 Mary, Mungo and Midge. — 
10.15 Show. - 10.40 New life. -
11.10 Parosi. — 11.25 Democracy 
at work. — 11.50 Kontakte. — 
12.15 Living city. - 12.40 On the 
move. — 12.50 Your move. — 
13.15 Pebble Mill on Sunday. -
14.00 Farming. - 14.25 Knitting 
fashion. — 14.50 Nieuws. — 14.55 
The Homecoming, (film). — 16.45 
Man & boy. - 17.10 The Os
monds. — 17.50 Secret war. — 
18.40 Nieuws. — 18.50 Return to 
Sula. — 19.40 Songs of praise. — 
20.15 Al creatures great and 
small. - 21.05 The Sea. (Toneel). 
- 22.50 Nieuws. - 23.00 Ever
yman. — 23.35 Read al about it. — 
00.10 The British connection. 

Maandag 
MAART 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Peppi en Kokki (f.) - 18.15 De kin
deren van appartement 47A ( f) . 
- 18.40 Open school. - 19.10 
Doe mee — 19.45 Nieuws. — 
20.20 Micro-Macro. - 20.55 Gro
te lui, kleine lieden (f.). — 21.45 
Wikken en wegen. — 22.20 
Nieuws. — 22.40 Open school. 

NED. 1 

18.45 De fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. — 19.04 De Hawaiaanse 
eilanden Dokumentaire. — 19.57 
De zeewolf ( f ) . — 21.35 Nieuws. 
— 21.50 Steenbok (show). — 
22.35 Symbiose. - 22.39 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 19.05 Tom & Jer
ry (f.). - 19.15 Peppi en Kokki (f.). 
— 19.30 De Muppet show. — 
20.00 Nieuws. - 20.25 Dagboek 
van een herdershond. — 21.30 
Sanford en zoon (f.) — 21.55 
Brandpunt. - 22.35 T Zand 33. 
— 23.00 Vastenoverweging. — 
23.05 Nieuws. 

RTB 1 
17.30 Sophie la sorcière ( f ) . — 
17.35 1, 2, 3... Cinéma. - 18.10 
Seniorama. —• 18.45 Reflets du 
liberalisme. — 1915 Lundi-sports. 
— 19.30 Nieuws - 19.55 Charles 
Aznavour (show). — 20.55 Faits-
Divers (dokumentaire). — 22.25 
Nieuws. 

RTB 2 

18.45 Yoga. — 19.15 Antenne-soir. 
— 19.30 Nieuws. — 1955Théroig-
ne de Mericourt (Waals toneel). 

ARD 1 
16.10 Nieuws. — 16.15 Musik am 
nachmittag. — 17.00 Bontbe
werker (beroep). — 17.50 Nieuws. 
— 18.00 Das intermezzo bietet an. 
— 1840 Anton Keil, der special-
kommissaer — 19.15 Hier und 
Heute — 19.45 Trick um 4tel vor 
8 - 20.00 Nieuws. - 20.15 Roots 
(f.). - 21.15 Prager Notizen. -
21.45 Session (show) - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Haben 
und nichthaben (Avonturenfilm). 
— 00.40 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Schulbus 
13 ( f ) . — 17.40 Die Drehscheibe. 
- 18.20 Soko 3113 ( f ) . - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Hitparade. — 
20.15 Hoe kunnen jongeren zich 
«waar-maken?». — 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Jugend, Liebe 
und die Wacht am Rhein. (TV-
spel). — 23.05 Ilse Blumenthal-
Weis, een Duitse jodin. — 23.40 
Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.30 Tekenfilms. - 17.35 Le cof-
fre-fort. — 17.45 Service des affai
res classées (f.). — 18.15 Le cof-
fre-fort. — 18.20 Ram-Dames-ma-
gazine. - 18.30 Système D. — 
18.45 Ram-Dames. - 18.55 Le 
coffre-fort. — 19.00 De nos clo-
chers. — 19.15 Passé et gagne — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Chapeau 
melon et bottes de cuir (f.). — 
21.00 Le survivant des monts loin-
tains (western) — 22.28 Les po
tins de la comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Restez done 
aves nous... le lundi. — 18.00 A la 
bonne heure. — 18.27 Pour cha-
que enfant. — 1832 L'ile aux 
enfants. — 18.55 La passagere 
(f.). — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
— 19.57 Nieuws. - 20.30 Cam
pagne electorale. — 21.05 Le bou-
canier des Hes (f J. — 22.55 Pour le 
cinéma. — 23.55 Nieuws. 

A 2 

13.50 Le dessous du ciel ( f ) . — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Le magicien ( f ) . — 15.55 
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fe-
nêtre sur . . — 18.25 Isabelle et ses 
amis. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Regionaal nieuws. — 
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Campagne elec
torale. — 21.05 La téte et les jam
bes. — 22.05 Angoisse ( f ) . — 
23.05 Racines (f.). - 00.05 Bande 
a part. — 00.35 Nieuws. 

FR 3 

19.05 Regionaal programma. — 
19.40 Scènes de la vie de provin
ce. - 19.55 Nieuws. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 La rei
ne Margot (film). — 22.30 Nieuws. 

BBC 1 

7.38 Early morning. — 10.38 Scien
ce all around. — 11.00 Merry go 
round. - 11.23 It's maths. - 11.45 
You and me. — 12.22 Music time. 
- 12.45 General studies. — 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. — 
14.45 Bod. - 15.00 Words and 
pictures — 15.18 British social his
tory. — 15.40 Going to work. — 
16.15 Songs of praise. — 16.55 
Play school. — 17.20 Barbapapa. 
- 17.25 Jackanory. - 17.40 Hun
ter's gold. — 18 05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Blue Peter 1. 
- 18.5 Paddington bear. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 Ask the family. - 20.15 Bla
ke's seven. — 21.10 Panorama. — 
22.00 Nieuws. — 22.5 Tell them 
Willie Boy is here (western). — 
00.15 Tonight. 

Dinsdag 
7 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 

bereboot (f.). — 18.05 Sesam
straat. - 18.30 Open school. — 
19.00 Kom op jeverhaal. — 19.45 
Nieuws — 20.10 Dolle dinsdag. — 
20.55 Kindermishandeling. — 
21.45 Belijdenis van twee broers 
(f.). — 22.35 Gastprogramma: het 
vrije woord. — 23.05 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Slisse en Cesar ( f ) . - 20.50 
Panorama. — 21,40 De verdorve-
nen (film). 

NEP. 1 

18.55 Nieuws. - 19.04 Wind
kracht 16. - 19.30 Wat moet je 
met zo'n kind ? — 20.35 Van u wil 
ik zingen. — 21.00 Nader beke
ken. — 21.35 Nieuws. — 21.50 
Den Haag vandaag. — 22.05 Boe
kenweek '78. — 22.30 Aubade 
van Francis Poulenc. — 22.55 De 
vrije gedachte. — 23.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 19.04 Bassie en 
Adnaan (f.). — 19.26 Gletsjerpiloot 
Don Sheldon (dokumentaire). — 
20.00 Nieuws. - 20.25 De zee
wolf ( f) . - 22.05 Aktua-TV. -
23.00 Nieuws. 

RTB 1 

18.00 Sophie la sorcière (fJ. — 
18.05 1, 2, 3. . Cinéma. - 18.30 
Zigzag. - 18.45 TVF. - 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 XXe siècle over de Joden. 
- 22.50 Nieuws. 

RTB 2 

18.45 La ferme a l'oiseau. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
20.25 Jean-Christophe (f). — 
21.20 Minute Papillen 

ARD 1 

16.10 Nieuws. — 16.15 Das grenzt 
ja schön an Zauberei. — 17.00 
Lemmi und die Schmöker (film). — 
17.30 Maulwurf und auto (teken
film). - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo. — 18.40 Orson Wel
les erzahlt. — 19.15 Hier und Heu
te. - 19.45 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Privé-detective 
(f.). - 21.00 Report. - 21.45 
Kojak Cf.). — 22.30 Tagesthemen. 
- 23.00 Katja & Co (show). -
23.45 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Die grosse 
blaue Murmel. — 17.40 Die Dreh
scheibe. — 18.20 De torenwachter 
van Krakau. — 18.40 Der rosarote 
Panther. - 19.00 Nieuws. — 
19.30 Der schrei der Schwarzen 
Wolfe (film). - 21.00 Heute-Jour-
nal. — 21.20 Gemeenteraadsver
kiezingen in München. — 22.00 
Internationaal kortfilm-festival. — 
22.45 Jazz im ZDF. - 23.50 
Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonn© Franquette 17.35 
Le coff re-fort. — 17.45 Brigade cri-
minelle (f.). — 18.15 Le coffre-fort. 
— 18.20 Ram-Dames-magazine. 
- 18.30 Système D. - 18.45 
Ram-Dames. — 18.55 Le coffre-
fort. — 19.00 De nos clochers. — 
19.15 Passé et gagne - 19.30 

« De Verdorvenen -, politiedrama met o.a. Anthony Perkins en Tuesday 
Welsh. Een jeugdige delinkwent, die na zijn ontslag uit een inrichting 
zijn vlucht zoekt in een fantaziewereld, en een meisje dat ook niet hele
maal vrij is van psychosomatische trekken, plegen koelbloedig twee 
moorden. Dinsdag 7 maart om 21 u. 30 op BRT-2. 

Nieuws. — 20.00 Les bannis (f.). 
— 21.00 C'est dur pour tout le 
monde (film). — 22.30 Les potins 
de la comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.45 Restez 
done avec nous le mardi. — 17.00 
Open school. — 18.02 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.32 Llle aux enfants. — 
18.55 Le renard a l'anneau d'or (f.). 

— 19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.43 Eh bien raconte. - 19.57 
Nieuws. — 20.30 Campagne elec
torale. — 21.05 De eerste trein 
naar Manchester (dokumentaire). 
— 22.0 Ruraal Frankrijk. - 22.05 
Araouapeka (show). — 23.05 Rei
ne page. — 23.45 Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal programma. — 
13.50 Le dessous du ciel. — 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 
Alain Decaux raconte. — 15.55 
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fe-
nétre sur. — 18.25 Isabelle et ses 
amis. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Regionaal nieuws. — 
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Campagne elec
torale. - 21.05 Racines ( f ) . — 
00.05 Nieuws. 

FR 3 ~ 

19.05 Regionaal programma. — 
19.40 Scènes de la vie de provin
ce. — 19.55 Nieuws. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Fils 
d'un hors-la-loi (western). — 22.00 
Nieuws. — 22.15 Réussite. 

RTB 1 

BBC 1 

10.10 Telejounal. - 10.38 Mat-
show. — 11.00 Look and read 
Kings Dragon. — 11.25 Location 
Britain. - 12.00 Watch. - 12.18 
Goin'to work. — 12.40 Physical 
science. — 13.05 A job worth 
doing. — 13.45 Nieuws. — 14.00 
Pebble Mill. - 14.45 Ragtime. -
15.00 You and m e — 15.14 Qua-
tre coins de la France. — 15.40 TV 
club. — 16.20 Welsh programme. 

- 16.55 Playschool. - 17.20 Wal-
ly Gator. — 17.25 Jackanory. — 
17.40 Jackanory playhouse. — 
18.05 John Craven's newsround. 
- 18.10 Star Turn. - 18.35 Beer
tje Paddington. — 18.40 Nieuws. 
- 18.55 Nationwide. - 19.50 
Young musicians of the year. — 
20.20 Rockford files. - 21.10 The 
good old days. — 22.00 Nieuws. 

Woensdag 
8 MAART 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. - 18.15 De bereboot (fJ. -
18.20 Supermensen of superma
chines (dokumentaire). — 18.45 
Young Daniël Boone (fJ. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Happy days (f.). 
— 20.40 Liefde overdag (tv-spel). 
— 22.45 Delphine Seyrig (reporta
ge). — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Het leven van Louis Pasteur 
(film). — 21.40 Julian Bream (re
portage). 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 15.00 Te-
leac. - 15.30 Berebios. - 17.15 
Gitaar spelenderwijs. — 18.25 Se
samstraat ( f ) . — 18.55 Nieuws. — 
19.04 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Zendtijd politieke partijen. 
— 20.00 De smaak van zoet en 
zuur (tv-film). — 21.18 Prelude en 
fuga van Franz Liszt — 21.35 
Nieuws. — 21.50 Den Haag van
daag. — 22.05 Panoramiek. — 
22.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 19.05 Kinderen 
in Polen (f J. - 19.29 Kenmerk. -
20.00 Nieuws. - 20.25 Socutera. 
- 20.35 Bedreigd (tv-film). - 22.30 
Orestes (ballet). - 23.00 Nieuws. 

16.45 Feu vert. - 18.25 Sophie la 
sorcière (fJ — 18.30 Zigzag. — 
18.45 La pensee et les hommes. 
— 19.15 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 II y a encore des 
noisettiers (tv-film). — 21.30 Cette 
chose-la. — 22.15 Nieuws. — 
22.30 Arts-hebdo. 

RTB 2 
18.45 Interwallonie. — 19.55 Un 
amour de pluie (film). — 21.30 La 
breloque a brac. 

ARD 1 
16.10 Nieuws. — 16.15 Kennisma
king met professor Winscher-
mann. — 17.00 Pippi Langstrumpf 
(f.). — 17.30 Tekenfilm voor de 
jeugd. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo. — 18.40 Lokalseite un-
ten links. — 19.15 Hier und Heute. 
- 19.45 4Tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Haus der Frauen 
(tv-speO. — 21.45 Kultureel maga
zine. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Arpad der 
Zigeuner (fJ. - 17.40 Die Dreh
scheibe. — 1820 Sacha Distel. 
- 19.00 Nieuws - 19.30 Die 
Bankiers (fJ. — 20.15 Bilanz. — 
21.00 Heute-Journal. - 2120 
Starsky & Hutch (f J. - 22.05 De 
genen, en de erfelijkheid. — 22.50 
Kabarett, chanson, kleinkunst — 
23.50 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
16.45 L'école buissonnière. — 
17.43 Le coffre-fort. - 18.00 L'éco
le buissonnière. — 18.28 Le cof
fre-fort. — 18.30 Ram-dames. — 
18.45 De nos clochers. - 18.58 
Le coffre-fort - 19.00 Hit-parade. 
— 19.30 Nieuws. — 20.00 Brigade 
spéciale ( f ) . — 21.00 Fièvres 
(film). — 22.30 La lanterne magi-
que. — 23.00 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.12 A la bonne 
heure. — 18.28 Pour chaque en
fant — 18.33 Llle aux enfants. — 
18.55 Le renard a l'anneau d'or (f J. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Campagne electorale. — 
20.10 Nieuws. - 20.45 Voetbal. 
- 22.40 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Le dessous du ciel ( f) . — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 Le monde merveilleux de 
Disney (f.). — 15.55 Un sur cinq. 
— 17.55 Accords parfaits. — 
18.25 Isabelle et ses amis — 18.40 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Regionaal 
nieuws. — 19.42 Campagne elec
torale. — 20.15 Nieuws. — 20.45 
Question de temps. — 21.35 Ma
gazine medical. — 22.50 Nieuws. 

FR 3 

19.05 Regionaal programma. — 
19.40 Scènes de la province. — 
19.55 Nieuws. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures. — 20.30 Profession 
reporter (film). — 22.30 Nieuwa 
— 22.45 Ciné regards. 

BBC 1 

10.15 Engineering craft studies. — 
10.38 20th Century history. — 
11.00 TV-club. - 11.23 Music 
time. — 11.45 You and me. — 
12.00 Exploring science. — 1223 
Words & Pictures - 12.40 Biolo
gy. - 13.05 Kontakte. - 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. -
14.45 Mister Men. - 15.01 Watch. 
— 15.18 Scan. — 15.40 Focus. — 
16.55 Rayschool. — 1720 Touch 
turtle. — 1725 Jackanory. — 
17.40 Screen test series. — 18.05 
John Craven's newsround. — 
18.10 Grange Hill. - 18.35 Beertje 
Paddington. — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. - 19.50 The 
Goodies. — 2020 The wicked 
lady (film). - 22.00 Nieuws. — 
2225 Hong Kong beat - 22.55 
Sportsnight — 23.45 Nieuws. 
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• M A A N D A G : wonderknaap Moreau trad te Genua aan 
als kogelstoter. Niet zonder sukses schreef een (uiteraard 
Brusselse) g a z e t En volgens ons moet de Belgische ploeg 
weer prima georganizeerd zijn g e w e e s t ! • D I N S D A G : 
een foto gezien van Valent ine Shokoda, nu nog onbekend, 
maar dat zal veranderen op de Olympische Spelen in M o s 
kou. Z i j zal dan al tien jaar zijn. Na het gigantisme der spe
len het infantilisme • W O E N S D A G : een 90-jarige zoekt 
een bruid, en om zijn fitheid te bewi jzen rijdt hij iedere dag 
dertig km per fiets. M a a r er komt geen bruid opdagen. W a t 
willen die meisjes nog m e e r ? • D O N D E R D A G : de sport
wereld keek verbaasd op bij het vernemen dat er een revan
che Spinks-Ali komt. D e uitslag werd nog niet meegedeeld . 
M a a r iedereen kent hem • V R I J D A G : Bela Carloy, de 
wondertrainer van Nadia Comanec i , in Roemenië aan de 
dijk g e z e t Ondankbaar v o l k ! • Z A T E R D A G : een kleine 
week voor het einde van het kampioenschap is Raymond 
Ceulemans al zeker van zijn 98ste officiële titel. W a t 'n 
man ! • Z O N D A G : hilariteit omdat een voetbalklub in 
Kenia 1500 pond honorarium betaalde aan een tovenaar-
medici jnman. Zi jn onze trainers goedkoper misschien ? 

Verzet 
In de Ardennen zijn ze zeker op hun 
koppeken geva l len ' Nu had men 
daar een spiksplinternieuw dorp voor
zien dat misschien nog nergens op 
aarde bestaat een ruiterdorp Er zou
den stallen gebouwd worden, en de 
sportievelmgen zouden toestromen 
om met een juul door bossen en wei
den te hotsen En met hen zou de fami
lie meekomen, en ganse horden toens-
ten En er zouden vakantiekampen 
komen, en de stedelingen zouden er 
caravans plaatsen, en buitenverblij
ven bouwen, en weekeindhuizekens 
en zo Aan de grond zouden forse 
sommen te verdienen zijn Het zou in 
één woord een paradijs op aarde wor
den Alle dagen vakantie Alle dagen 
feest En verdone, wat zeggen die 
mensen uit de Ardennen nu ' Dat ze 
het allemaal met moeten hebben Dat 
ze liever op hun gemakske voortboe-
ren zonder al die paardnjdende vakan
tiegangers en caravans en buitenver
blijven Of men met hun mening reke
ning zal houden, durven wij sterk 
betwijfelen Maar als men het ons 
vraagt — en dat zal men nog minder 
doen — zou men die mensen hun zin 
moeten geven Zonder dat zijn de 
Ardennen door de grondsjacheraars 
al genoeg verknoeid 

Fout! 
Het IS met onze gewoonte kntiek te 
brengen op de scheidsrechters Zij 
hebt)en de moeilijkste taak, en over 
het algemeen vinden wij de arbiter de 
beste man op het veld Maar in het 
afgelopen weekeinde hebben twee ar
biters naar onze smaak toch wel ver
keerde beslissingen genomen De ene 
tijdens de match Charleroi —Water
schei De penalty die hij floot te Water
schei was er volgens ons geen, maar 
hl] had er, dachten wij, twee moeten 
fluiten voordien Eèn voor iedere 
ploeg De tweede blunderde volgens 
ons in de wedstnjd Lokeren —Stan
dard Op een bepaald ogenblik pleeg
de de Standard-keeper een soort aan

slag op een aanvaller van Lokeren 
De arbiter toonde een gele kaart, 
waar het er een rode had moeten zijn 
En voor wat een schoolvoorbeeld van 
een strafschop was, liet hij een on
rechtstreekse vrijschop nemen Met 
alle begnp voor de ekonomische be
langen van de klubs en de spelers, en 
de bescherming van het spektakel, 
maar penalty is penalty, en als de arbi
ters willen meewerken aan de sane
ring van de voetbalsport, moeten zij 
ze fluiten 

Scheidsrechter 
ShkL 
fluitie m 

Toulouse (BELGA) - Tijdens 
een wedstrl)d voor de tweede 
divisie van de Franse basketbal, 
liga tussen Toulouse en Limo
ges heeft de scheidsrechter zijn 
fluitje ingeslikt 

Waarborg ? 
De Olympische Winterspelen hebben 
in 1980 plaats in Lake Placid, zoals 
men weet Bij de orgamzatie van zo'n 
spelen komt heel wat bouwwerk kij
ken En de ervaring met Montreal 
heeft geleerd dat men goed plannen 
kan maken, maar dat doodsimpele sta
kingen bij voorbeeld de plannen gron
dig in de war kunnen sturen Dat nsi-
co heeft men in Lake Placid willen ver
mijden Daarom werd ergens een 
soort kontrakt opgemaakt met de aan
nemers dat er met mag gestaakt wor
den, en dat de bouwwerken op die en 
die dag moeten klaar zijn Natuurlijk 
doet zoiets de onkosten serieus stij
gen, en het staat nu dan ook al vast 
dat men met het voorziene budget 
lang met zal rondkomen Wat over
igens zo een beetje de gewoonte is, 
en met alleen bij Olympische Spelen 

En voor de rest kan men zich afvra
gen wat de bepaling dat er met mag 
gestaakt worden zal betekenen, als 
puntje bij paaltje komt Wij denken 
met veel 

Machtsmisbruik 
In Argentinië waren twee voetballers 
gestraft op een heel regelmatige wij
ze voor — om het zacht te zeggen — 
zeer onbehoorlijk gedrag Gestraft 
voor lange tijd Zolang dat hun deel
name aan de eindronde van de we
reldbeker deze zomer in het gedrang 
kwam door die straf Wat heeft het uit
voerend komitee van de Argentijnse 
voetbalbond nu g e d a a n ' Juist De 
straf gewoon ongedaan gemaakt Dat 
is bij de leden van het sportkomitee 
dat — heel terecht — de straf uit
sprak met in goede aarde gevallen 

Een aantal leden namen prompt ont
slag En ZIJ hadden groot gelijk Alleen 
is het zo dat zij zullen worden vervan
gen — ach, het procèdeetje is overal 
door en door gekend — door gewil
liger knikkers, en dat de situatie daar
door nog wat rotter wordt Was het 
Eyskens met die zei dat het de 
«dégoütes» zijn die gaan, en de 
" dégOLitants» die blijven ' Hoe kan 
men zo vooruit komen ' 

Weervoorspelling 
Omdat het hoogst belangrijk is dat de 
deelnemers aan de Olympische Spe
len in 1980 in Moskou zouden weten 
wat voor weer het daar op dat ogen
blik zal zijn — waarschijnlijk een kwes
tie van voorbereiding en vooral van 
omvang van sociale begeleiding met-
w a a r ' — hebben de Russen uitge-
knobbeld dat de temperatuur gemid
deld zoveel graden zal bedragen, de 
luchtdruk zoveel, de wind wat meer 
en de vochtigheid wat minder Zij heb
ben echter met meegedeeld op welke 
dagen het zal regenen en op welke 
dagen met Zodat al met al hun voor
spellingen maar aan de flauwe kant 
zijn, en de kans bestaat dat onze 
vedetten, verrast door met voorzien 
weer, gehandicapt zullen zijn Ter
loops gezegd, in Vlaanderen doet 
men t)eter dan in Rusland Hier voor
spelt bij voorbeeld prof Poppe van 
Leuven het weer wél op lange termijn, 
en met een kans op juistheid die deze 
van het KMI en Pien op korte termijn 
benadert 

BRAMO KEUKEHS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

Tel. 031/52.82.32 

Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Een en ander 
Er IS een tijdje «hambras» geweest 
tussen Gaston Rahier (die dit jaar de 
nationale trofee voor sportverdienste 
kreeg) en de motorrijdersbond Gas
ton mocht namelijk op 26 februari 
gaan rijden in Frankenbach (lees 
geld verdienen), maar op die dag was 
er ook een cross in Koersel Nu zegt 
ergens een reglement dat de cros
sers met naar het buitenland mogen 
als er een koers is in eigen land Daar
mee heeft ook de Coster al vodden 
gehad trouwens De bond zei dus dat 
Rahier in Koersel moest rijden, waar 
men overigens met zo erg op zijn aan
wezigheid gesteld was Uiteindelijk is 
alles in orde gekomen, en mocht 
Rahier toch naar Frankenbach Ander
zijds werd bij ons weten met gerea
geerd tegen de Hollanders die boven 
de cross te Hechtel reklame kwamen 
maken, met vliegtuigen, voor een 
cross in Holland, ook op de dag van 
de cross in Koersel Rare gebruiken 
toch allemaal in al die « bonden >• i 

Raar besluit 

Zaterdag werd voor de beker van Bel
gië de derby Club Brugge —Cercle 
Brugge gespeeld Het werd maar op 
het laatste ogenblik beslist, want in 
een vorige ronde had 0,3 Brugge wel 
gewonnen van Berchem, maar Ber-
chem had klacht ingediend wegens 
onregelmatigheid Er waren bij die 
wedstrijd namelijk verlengingen te 
pas gekomen, en volgens de mannen 
van Berchem hadden die van Brugge 
zowel bij de eerste als bij de tweede 
helft van de verlengingen afgetrapt 

Dit jaar valt Pasen vroeg, zoals men 
weet. Namelijk op 26 maart 
Die datum heeft ook iets te maken 
met de kosmos. Pasen valt namelijk 
op de eerste zondag na de eerste 
volle maan na het begin van de len
te. Dat wil zeggen dat Pasen nog 
vroeger kan vallen dan 26 maart. Op 
22 maart namelijk. Vroeger kan niet, 
want anders is de lente nog niet 
begonnen. 
Op een 22 maart viel Pasen voor de 
laatste keer in 1818, en het zal maar 
pas in 2285 opnieuw gebeuren. 
Er is ook een laatst mogelijke datum. 
Waarom dat 25 april is, kan men zelf 
berekenen. Ook deze uiterste datum 
komt zelden voor. De laatste keer in 
1943. De volgende keer in 2038. 
In 1989 zal Pasen nog eens op een 
26 maart vallen, en op een vroegere 
datum zullen wij moeten wachten tot 
2008: 23 maart. 
En voor wie nu al vakantieplannen 
heeft voor volgend jaar en nog geen 
kalender: volgend jaar is het 15 
april. 

Wat onregelmatig is, vermits iedere 
ploeg het een keer moet doen De 
klacht van Berchem werd echter ver
worpen 

Wat WIJ nu grappig vinden is 
de uitleg die de bond geeft om de 
klacht te verwerpen De bond zegt 
namelijk «wijs» dat er gebrek aan 
bewijzen is dat Brugge inderdaad 
tweemaal aftrapte Waaruit dan moet 
begrepen worden dat iets wat door 
vele duizenden mensen wordt gezien, 
met bewezen is Komiek 

Veel doden 
Tijdens de laatste wielerseizoenen 
overleden 19 renners tijdens een 
wedstrijd. Aanvaardbaar, zegt 
« men ». Zoveel koersen, zoveel koe-
reurs. Er zullen altijd ongelukken 
zijn, en het verkeer eist meer doden. 
De sport treft geen schuld. 
Mogelijk. 
Naast die 19 koereurs zijn er echter 
nog de doden tijdens trainingen. Wie
lertoeristen ook. En de boksers. En 
de auto- en motorrenners plus sup
porters. Er zijn de voetbal- en andere 
supporters die mekaar de kop in
slaan voor de goede zaak Hoeveel 
«alpinisten» en skiërs kwamen om 
het leven ' Hoeveel zeilers en henge
laars ? Hoeveel zwemmers komen 
niet meer boven ? 

Het aantal Is onbekend, maar in 
ieder geval groot Duizenden. 
Is «de sport- — die geen enkele 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 

dode wil, integendeel — daarvoor 
verantwoordelijk ' 
Wat maakt dat in en rond de sport die 
er zo op uit is van alle smalle bleek-
gezichten kolossale toonbeelden 
van kracht en gezondheid te maken, 
zoveel slachtoffers vallen ? Dé oor
zaken kent men niet, maar enkele 
zijn toch aanwijsbaar, dunkt ons. 
Sport is van oefening spektakel 
geworden, spektakel dat om com
merciële redenen meer en meer afge
stemd werd op sensatie. Meteen wer
den de risico's groter. 
De grote geldelijke belangen voor 
beoefenaars en vooral voor inves
teerders zijn ook al niet van aard om 
de veiligheid voorop te stellen. 
Aan de sport werden waarden ver
bonden die ze eigenlijk niet heeft — 
politieke, ideologische — en ook dat 
leidde tot excessen in het nastreven 
van « prestaties ». 

Het fanatisme waarmee de sport 
wordt beoefend en meer nog beleefd 
is zonder meer een gevaar. 
Geneeskunde en wetenschap in het 
algemeen zijn zich wel gaan interes
seren in de sport maar het dient 
toch gezegd dat ze wat achterop hin
ken. Doping vaststellen en be
strijden is prima, ze voorkomen ware 
beter geweest 
De aliënatie en de vele frustraties 
verwekt door de moderne samenle
ving leiden ook al tot «exces de 
zèle» bij het nastreven van zelfbe
vestiging m en via de sport 
De selektie van de sportvedetten 
gebeurt vaak nogal eens op grond 
van lichamelijke kenmerken — leng
te, gewicht, hartomvang, enz. — waar
van men eigenlijk nog niet zo goed 
weet of ze, naast een onbetwistbare 
geschiktheid voor een specifiek 
doel, ook niet een verhoogd risico 
inhouden. 
Ons gebrek aan lichaamsbeweging 
in het dagelijks leven, doet ons nog
al gemakkelijk overdrijven in de 
andere richting. 
Het zijn maar enkele voorbeelden. 
En het zijn oorzaken van mortaliteit 
waar wat kan aan gedaan worden 
De vraag is: waarom werd het dan 
nog niet gedaan ? En waarop wacht 
men ? 
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OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

BERCHEM-ANTWERPEN 
Medisch korps 

De part-time betrekking van tandarts is te begeven. 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, een bewijs van Belgische 
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeentebestuur eensluidend 
verklaard afschrift van het diploma van licentiaat 
tandheelkunde waarop het visum van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie van Antwerpen voor
komt, een militiegetuigschrift voor de mannelijke 
kandidaten en een bewijs van voorkeurrechten zo 
men deze inroept, moeten toekomen uiterlijk op 17 
april 1978 te 11 u. op het sekretariaat van het OCMW, 
Uitbreidingstraat, 322, 2600 Berchem, 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen 
worden. 
Telefoon: 031 /30.98.70 - toestel 217. (Adv. 86) 

Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Berchem is de half-time betrekking van 
kinesitherapeutCe) vakant met een wervingsreserve 
van 1 jaar, in tijdelijk dienstverband. ^ 

Algemene voorwaarden 
Leeftijd minimum 18 jaar - maximum 45 jaar op 
datum van indiensttreding. 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, een bewijs van Belgische 
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeentebestuur voor eenslui
dend verklaard afschrift van diploma, een militiege
tuigschrift voor de mannelijke kandidaten, en een 
bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk op 21 maart 1978 te 11 u. 
op het sekretariaat van het OCMW Berchem, Uitbrei
dingstraat 322, 2600 Berchem-Antwerpen. 

Vereist diploma 
Diploma van een hogere technische school met volle
dig leerplan, afdeling kinesitherapie. 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen 
worden. Telefoon 031/30.98.70 - toestel 217. (Adv. ss) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Openbaa r Centrum voor 
Maatschappeli jk Welzijn van 

Kontich 
Een betrekking van maatschappelijk assistent(e) is 
te begeven bij het OCMW. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekend 
schrijven gezonden worden aan de heer R. Jaeken, 
voorzitter OCMW, Witvrouwenveldstraat 14 Kon
tich, waar ze dienen toe te komen uiterlijk op maan
dag 20 maart 1978. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het sekreta
riaat van het OCMW, gemeentehuis, Kontich. 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPE

LIJK WELZIJN 
VAN 

ANTWERPEN 
De bediening van schilder 
wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de per maand : 25.678 fr. of 
26.525 f r. naargelang de kan
didaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een vergelijkend examen zal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar, die zal 
aanvang nemen bij de benoe
ming van de eerst in aanmer
king komende kandidaat. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur en een mi
litieattest inleveren. 
Leef tij dsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 
17.3.1978. Toepassing der wet
ten van 3.8.1919, 27.5.1947 en 
27.7.1961. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Studie vereisten: A3 of A4-1 
of B6/B2 over het betrokken 
beroep, ofwel 5 jaar praktijk 
in de betreffende stiel. 
Inschrijvingsrecht: 120fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e 

afdeling/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat, 39 Ant
werpen (tel. 31.09.70 - 32.98.35). 
De aanvragen dienen op het 
sekretariaat. Lange Gasthuis
straat, 33 Antwerpen, toege
komen te zijn uiterlijk op 
17.3.1978. (Adv. 84) 

VU-dienstbetoon in 
Antwerpse (stad) 
Sekretariaat VU-Wetstr. 12, elke 
maandag van 16 tot 19 u. door Volks
vertegenwoordiger A. De Beul. 
Bij G. Bergers, St-Jansvllet 19, Antv\;. 
elke v\/oensdag en zaterdag bij hem 
thuis Bergers verzorgt het dienstbe
toon van minister De Bruyne. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81.88.41 

— 43-jarige chauffeur uit Dil-
beek, zonder werk geraakt door 
opslorping van zijn firma, zoekt 
'n betrekking in Brussel of op de 
as Brussel-NInove. 

— 23-jarige kinesiterapeut, leger
dienst volbracht, zoekt gepaste 
betrekking. 

— 25-jarige dame, gegradueer
de van het ekonomisch hoger 
onderwijs van het korte type, 
zoekt passende job. 

— 47-jange gegradueerde in de 
sociale wetgeving, volledig twee
talig, goede noties Engels/Duits, 
met ruime professionele erva
ring, zoekt passende betrekking. 

— 24-jarige gediplomeerde 
boekhoudster, kennis sociale 
wetten, tweetalig, noties van En
gels, 5 jaar ervaring, zoekt nieu
we betrekking wegens samen
smelting en verhuis van firma. 

ZO€KCRC]€S 
— 20-jarig meisje uit Tienen, 
diploma hoger sec. ond., kennis 
steno-daktylo in beide land
stalen, zoekt betrekking als be
diende in de omgeving van Leu
ven en/of Brussel. 

— Sociale assistente, tweetalig, 
+ 14 jaar beroepservaring, 
zoekt nieuwe betrekking we
gens failliet van het bedrijf waar 
ze nu werk t 

— 23-jarige kinesiterapeut, le
gerdienst volbracht, zoekt ge
paste betrekking. 

— 18-jarige jongeman zoekt 
werk als handlanger. 

— 26-jarige dame met diploma 
gegradueerde econ. hoger ond., 
afdeling handel, zoekt passende 
job. 

— 30-jarige steno-daktylo, jaren
lange ervaring, zoekt nieuwe 
job. 

— Lic. in de psychologische we
tenschappen, klinische psycholo-
gie-volwassenen, zoekt betrek
king als psychologe in 'n me
disch sociaal centrum, of derge
lijke. 

— 47-jarige gegradueerde in de 
sociale wetgeving, tweetalig, 
goede noties Engels, met ruime 
professionele ervaring, zoekt 
passende betrekking. 

— 43-jarige chauffeur zoekt 
werk in Brussel of op de as Brus-
sel-Ninove. 

— 18-jarige jongeman, 1 jaar er-
vanng in meubelfabnek. zoekt 'n 
betrekking, liefst dagwerk. 
Voor verdere in l icht ingen: 
Volksvert. J. Valkeniers, Ninoof-
sesteenweg 11, Schepdaal. Tel. 
02-569.16.04. (N-18) 

Naar de VUJO-aktiedag 
te Mechelen 

Arr. Brugge en Oostende 
Er vertrekt een bus vanuit Brugge voor beide arrondissementen om 
9 uur aan het station te Brugge. Inschrijven bij E. Priem, Lauwer-
straat 39 te Brugge en bij L Van Massenhove, Vrijheidsstraat 11 te 
Oostduinkerke. 

Arr. Turnhout 

Vanuit de Kempen rijden wij met personenwagens naar de aktiedag 
te Mechelen. 
Bijeenkomst: om 9 uur aan het Kultureel Centrum (Markt) te Turn
hout, om 9 u. 10 op de Markt te Kasterlee, om 9 u. 20 op de Markt te 
Geel en om 9 u. 30 aan het gemeentehuis te Westerlo. 

Arr. Aalst 
Wi j gaan met een bus naar Mechelen. Inlichtingen bij Freddy Pools, 
Stationsstraat 6 te Zandbergen en bij E. Vermeire, Boomgaardstraat 
15 te Denderleeuw. 

Limburg 
Limburg rijdt met personenwagens naar Mechelen. Bijeenkomst om 
9 uur aan het station te Hasselt 

Arr. Leuven 

Ook de VUJO van het arr. Leuven trekt naar de Miiieudag te Meche
len. Verzamelen geblazen op 5 maart om 9 u. 50 aan het station te 
Leuven waar voor vervoer zal gezorgd worden. Allen op post I 

g^t^ KULTUREEL CENTRUM MECHELEN 

Programma 
10.30 uur ; referaat over bodembeleki en ruimtelijko bestemming. 

11.00 uur: bespreking en stemming van de resoluties (hoofdstuk 4) 
van het 3de VUJO-kongres. (Alleen VUJO-leden zijn stemgerechtigd 
- teksten en stemkaarten worden ter plaatse verdeeld). 

12.00 uur: middagpauze. (Sandwiches zijn verkrijgbaar; in Meche
len zijn voldoende goedkope eettentjes). 

Vanaf 's middags: grote miiieu-infobeurs door aktiegroepen en 
VUJO-kernen in het Kultureel Centrum. 

13.45 uur: Totaalspektakel - W i j wil len l e v e n - : 

— milieugroeten uit Mechelen door Koen Servaes; 
— prof. U. Librecht over - Wat moot de open ruimten in Vlaande

ren ? » ; 
— diamontage over grondbeleid door het D.A.F.; 
— J. Peeters vertelt over de akties tegen de A-24: 
— Roeland Dirks (sekretaris Bond Beter Leefmilieu) over kernener

gie, met diamontage; 
— Kamerlid W. Desaeyere over alternatief energiebeleid; 
— J. De Wilde (buurthuis De Kassei) over projekten van stadkem-

vernieuwing in Brussel; 
— slottoespraak door VUJO-voorzitter Johan Sauwens over • Hef 

jaar van het dorp. . . !». 

17.00 uur : aktie N U ! 

Gans de dag wordt geanimeerd door het HNITA-kwintet van Wal
ter Augustijnen. 

Presentatie: Wil ly Janssens. 
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Maart 

6 LONDERZEEL : Openingsavond en receptie voor het arr kader 
van Halle Vilvoorde om 20 u 30 in zaal Centrum, Markt 

6 LEUVEN : Openingsavond en receptie voor het arr kader van 
Leuven om 20 u 30 in zaal 't Broek, Broekstraat te Leuven 

6 NEDER-OVER-HEEMBEEK: Openingsavond en receptie voor 
het arr kader van Brussel om 20 u 30 in zaal Familia 

7 HERENT-KORTENBERG-HOLSBEEK: werkvergadering om 
20 u in de parochiezaal, Kloosterstraat, 29 te Kortenberg 

7 AARSCHOT, BEGIJNENDIJK, BETEKOM, TIELT, LUBBEEK: 
v\/erkvergadenng om 20 uur in 't Wit Toreke, Betekomsesteen-
weg 97 te Aarschot 

7 ANDERLECHT, ST.-AGATHA-BERCHEM, ST.-JANS-MOLEN-
BEEK, GANSHOREN, KOEKELBERG: werkvergadenng om 
20 uur in Ravensteinhof, Ninoofsesteenweg 685 te 1080 Brus
sel 

7 ASSE, MOLLEM, ZELLIK, OPWIJK, MERCHTEM : werkvergade
nng om 20 uur in Kummelshof, Stationsstraat 27 te Asse 

7 DILBEEK: werkvergadenng om 20 uur in De Rare Vogel, Bode-
gemstraat te Dilbeek 

7 BEERSEL, DROGENBOS, LINKEBEEK, ST.-GEN.-RODE : werk
vergadenng om 20 uur in Gildenhuis te Dworp 

8 ETTERBEEK, WATERMAAL-BOSVOORDE, ST.-PIETERS-WO-
LUWE, ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE, OUDERGEM . werkver
gadenng om 20 uur in lokaal Oudergemlaan 90 te 1040 Brussel 

8 GOOIK, LENNIK, ROOSDAAL, ZUID-PAJOTTENLAND : werk
vergadenng om 20 uur in Krekelhof, Brusselbaan te Gooik 

8 HALLE, GROOT-LEEUW, LEMBEEK, BUIZINGEN, PE
PINGEN : werkvergadenng om 20 uur in zaal De Vrede, Post
weg te Vlezenbeek 

8 TERVUREN, VOSSEM, DUISBURG, BERTEM, LEEFDAAL, 
HULDENBERG, OUD-HEVERLEE, BIERBEEK: werkvergade
nng om 20 uur in zaal De Pomp, Wegenstraat te Bertem 

9 LEUVEN, KESSEL-LO, HEVERLEE, WILSELE : werkvergade
ring om 20 uur in zaal 't Broek, Broekstraat te Leuven 

9 JETTE, BRUSSEL, ST.-JOOS-TEN-NODE, EVERE, SCHAAR
BEEK : werkvergadering om 20 uur in Waltra, Adruinkaai 2-3 te 
1000 Brussel 

9 VILVOORDE, GROOT-ZEMST : werkvergadenng om 20 uur in 
Bovenzaal Rembrandt Nowelaan 3 te Vilvoorde 

9 HOEILAART, OVERUSE, ZAVENTEM, MACHELEN, DIEGEM, 
KAMPENHOUT : werkvergadering om 20 uur in Kultureel Cen
trum CZaal A) W Lambertstraat 1 A te Zaventem 

10 UKKEL, VORST, ST.-GILLIS, ELSENE: werkvergadenng om 
20 uur in lokaal Bondgenotenstraat 62 te 1190 Brussel 

10 WEMMEL, MEISE, GRIMBERGEN, LONDERZEEL KAPELLE-
OP-DEN-BOS werkvergadering om 20 uur in Sportcentrum te 
Meise 

10 LIEDEKERKE, HEKELGEM, TERALFENE, TERNAT: werkverga
denng om 20 uur in lokaal De Pajot Stationstraat 7 te Liedeker
ke 

10 DIEST, SCHAFFEN, MOLENSTEDE, SCHERPENHEUVEL, 
KORTENAKEN, BEKKEVOORT werkvergadering om 20 uur 
in zaal Berkenhof te Molenstede 

10 HAACHT, KEERBERGEN, BOORTMEERBEEK, TREMELO, 
ROTSELAAR: werkvergadenng om 20 uur in zaal Breugel, 
Wespelaarsesteenweg te Haacht 

11 DIEGEM-LO : Leden- en vriendenfeest tussen 19 u 30 en 21 u 
in de parochiezaal Daarna toespraak door kamerlid Paul Peet-
ers, algemeen sekretans van de V U in het raam van de aktie 
« Nu het doel bereiken » 

15 KAMPENHOUT Open VU-vergadering in het Park van Reist 
onder het tema « Nu het doel bereiken » 

19 BRUSSEL' provinciale slotmeeting in het Paleis voor Schone 
Kunsten om 15 uur 

Nü het doel bereiken! 
KfILCnDCR 
Maart 

3 KAMPENHOUT : Voorstelling van verzameling films over Plaat
selijke Folklore, kunstpatnmonium, leefmilieu, jeugdaktiviteiten in 
het teken van het jaar van het dorp Om 20 uur in zaal Pax-kel-
der. Brouwerijstraat Organizatie VUJO 

4 LENNIK : VU-mosselfestijn vanaf 18 u in de herberg De verze-
kenng tegen de grote dorst rechtover de kerk te Eizenngen 
Ook op 5/3 vanaf 12 uur en op 6 maart vanaf 18 uur 

10 TIELT, WINGE- 2e VU-bal om 20 uur in Tlit City, Boekhout-
straat Met DJ Sarenco 

11 LONDERZEEL : Om 21 u in zaal Centrum, Markt te Londerzeel 
VU-dansavond 

11 TREMELO-BAAL VU-lentebal in de parochiezaal te Baal 
11 ZEMST- Tweede fusie-bal van de Volksunie Weerde-Zemst 

om 20 u in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg 51 Met Rob 

De Nijs en het orkest Golden Bis Band 

18 SCHEPDAAL • Haantjes- en biefstukkenkermis vanaf 18 uur in 
zaal Select Station Ook op 19/3 vanaf 12'uur 

18 GRIMBERGEN • Lente-VU-ledenfeest om 20 u in zaal Wauxhall 
Prijs 450 fr Inschrijven bij Andries Poppe, Spaanse Lindelaan 
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BRABANT 

Alarm in Vlierbeekabdij 
Wegens de beperkte dagorde van de gemeenteraad van 13 februari j l , maak
te de VU-fraktie van de gelegenheid gebruik om de aandacht van de raad te 
vragen voor de bescherming van de Vl ierbeekabdij en de restauratie van het 
Collegium Trilingue of Kollege van de drie Talen, een stichting van de XVIe 
eeuw voor de studie van het Heb' eeuws, hel Latijn en het Gneks. Het Kollege 
is nog slechts een rume, maar he is de vraag of Leuven dat stuk roemrijke 
verleden uit het humanistische ve 'eden van de stad en de universiteit kan 
bli jven laten vervallen. 

Parkeerproblemen 

Vooraleer tot de bespreking over te 
gaan van beide vorige punten werd 
er nogal wat geredetwist over het par
keren in de nabijheid van het station 
Langs de Tiense vest tot aan de Jus
tus Lipsiusstraat en op de getande 
parkeerterreinen langs het goederen-
station, komen er nu parkeermeters 
De BSP twijfelde aan de doeltreffend
heid van de maatregel, omdat de men
sen die er nu hun auto's parkeren hun 
toevlucht zullen zoeken in de straten 
van de omgeving waar er nog geen 
parkeermeters staan Het voornaam
ste bezwaar was dat mensen die met 
de heel vroege treinen, voor het op 
gang komen van de openbare ver
voerdiensten, naar hun werk rijden, 
voor het parkeren aan het station nu 
ongeveer 600 fr per maand gaan 
moeten betalen Op de volzette par
keerterreinen aan de andere kant van 
de spoorgeul, op Kessel-Lo, wordt 
slechts 850 fr betaald per jaarabonne
ment Voorts vroeg de BSP dat er 
met de opbrengsten van de parkeer-
gelden, ongeveer 20 miljoen, parkeer
terreinen zouden aangelegd worden 
De BSP stemde tegen, de V U ont
hield zich 

Langs de Tiensesteenweg komen er 
ook parkeermeters, vanaf de Tiense 
Poort tot nr 160, langs beide zijden 
van de rijksweg Die beslissing werd 
genomen, onder meer op verzoek 
van het plaatselijke Handelaarsver
bond 

Brouwer i jmuseum 
De Volksunie onthield zich bij de stem
ming over het plaatsen van een lift 
naar de kelders van het museum Zij 
IS de enige fraktie die met akkoord 
gaat met de wijze waarop dat mu
seum ingericht wordt De totale kos
ten belopen nu al 5474000 fr Zoals 
we vroeger al schreven, had het vori
ge CVP-BSP kollege zich «moreel» 
verbonden tegenover een belangrijke 
brouwerij uit de stad om het museum 
te bekostigen voor het bergen van de 
oudheidkundige stukken, die echter ei
gendom blijven van de brouwerij 

Vl ierbeekabdi j 
Raadslid Van Itterbeek brak een lans 
voor de steeds maar uitblijvende rang
schikking als dorpsgezicht van de 
Vlierbeekabdij Wordt daarmee mis
schien gewacht tot ai de bouwvergun
ningen zijn afgeleverd langs de Kort-
rijksestraat ten zuiden van de abdij ? 
Niettegenstaande het feit dat de rijks
dienst voor Monumenten en Land
schappen op 27 juni 1977 officieel 
aan het stadsbestuur meegedeeld 
had de abdij en de gronden er om
heen te rangschikken gaat het CVP-
PVV-kollege voort met het afleveren 

Nieuw bestuur te 
St.-Martens-
Bodegem 
In aanwezigheid van de arrondisse-
mentele voorzitter R De Craen en 
sekretans Van der Cruyce werd vol
gend nieuw bestuur gekozen 
Asselman Marcel, voorzitter, Vlaande-
renlaan 40 , Talpaert Ferd sekretans, 
Tarweveldlaan 18, Appelmans Alb , 
penningmeester. Stationsstraat 17 , 
Van de Harte Jan, propaganda. Mo
lenstraat 198, Schelfthart A n d , orga
nizatie, Steenbergstraat 13 , Coore-
mans Lode, arr afgevaardigde, Ter-
natstraat 4 , Hellinckx P, gemeente
raadslid. Stationsstraat 44 
Onze vorige voorzitter L Cooreman 
heeft een nieuwe funktie op arrondis
sementeel vlak Wij danken hem voor 
de reeds gedane inspanningen in 
onze afdeling, en wensen hem in zijn 
nieuwe funktie een aktieve, suksesvol-
le en vruchtbare samenwerking 

van bouwvergunningen, onder meer 
op 26-8, 9-9 en op 14-10-77 Het gaat 
om villa's die in een uitbreidingszone 
worden gebouwd CVP-volksver-
tegenwoordiger J Henckens, beheer
der van Interleuven en als zodanig 
rechtsstreeks betrokken bij de verka
veling van het Vlierbeekveld, voor het 
grootste deel in handen van de inter-
kommunale, stelde op 24-1-1978 een 
parlementaire vraag aan de staatsse-
kretans voor Streekekonomie over 
de interpretatie van «uitbreidingszo-
ne» in het gewestplan Volgens het 
antwoord van de staatssekretaris zijn 
het reservegronden, gebieden voor 
het voeren van grondbeleid en te 
ordenen gebieden Op grond van die 
uitleg achtte de burgemeester het vol
komen wettelijk dat het Vlierbeekveld 
bebouwd wordt en zelfs met villa's 

Voorts werd nog vernomen dat, als 
het ministerie van Kuituur de abdij 
toch wil rangschikken als dorpsge
zicht, datzelfde ministerie de eige

naars van de nog met bebouwde per
celen moet vergoeden Maar intussen 
blijft het stadsbestuur bouwvergunnin
gen afleveren 

Col legium tril ingue 

Ook voor dit punt vroeg Van Itter
beek de aandacht Hij vroeg naar de 
plannen van de stad en wenste het 
Kollege toch te waarschuwen voor 
het financiële avontuur, als het zou 
beslissen het geheel van de verkrotte 
panden, gelegen tussen de Mechelse-
straat, de Vismarkt en de Schnjnma-
kersstraat op te kopen en te restaure
ren Het raadslid bepleitte bij voor
rang de restauratie van het eigenlijke 
Kollege Maurits Vanhaegendoren 
herinnerde er de raad aan dat bij 
dekreet van de Kultuurraad beslist 
was tot de oprichting van het Kollege 
van de dne talen op de plaats waar 
het gebouw er nu nog steeds staat In 
plaats van de drie oude talen, zou er 
nu de studie van de drie moderne 
Europese talen, het Frans, Duits en 
Engels, bevorderd worden Het ging 
om een interuniversitair te nemen ini
tiatief Welnu, het dekreet is nog 
steeds met uitgevoerd Vanhaegendo
ren vroeg aan het stadsbestuur de uit
voering ervan te vragen Het is aan 
het Rijk het Collegium te restaureren, 
dat trouwens als monument gerang
schikt IS 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
Us» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de d a t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Ur ine-
zi 'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

•Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt me t Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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Lonende raadszitting voor VU 
te Scherpenheuvel-Zichem 
De jongste gemeenteraad van 2 fe
bruari 1978 was lonend voor de Volks
unie BIJ monde van VU-raadslid Mar
cel Gemoets werd gevraagd — en 
bekomen — dat de adressen van de 
uitwijkelingen van onze gemeente, 
naar een van de «19 » Brusselse zou
den doorgegeven worden aan de 
Nederlandse Kultuurkommissie Hoog-
dnngend was zeker het VU-voorstel 
tot verharding/verbetering van de vol
gende wegen Zichemseweg Lobben-
se Molenweg Parkstraat Spordel- en 
Kapellestraat 

Na een hevige woordenwisseling hier
over met schepen van Openbare 
Werken N Boeckx (die blijkbaar zijn 
beloften vergeten was) werd beko
men dat volgende wegen dit jaar nog 
verhard worden Molenweg Zichem
seweg Kappelstraat De rest in 1979 
en voorlopig verbeterd Deze punten 
werden op de dagorde geplaatst on
der impuls van de aktiegroep «Een 
leefmilieu voor U» 

Voor de wegeniswerken 1978 komen 
volgende wegen ter verharding in aan
merking Klottebergstraat (Keib / 
Mess) Ballaertstraat CKagg), Goede 
Weide-Elsenhout CSchoond), Brede-
velstraat (ZichJ en nolenng voor de 
Westelsebaan (AverbJ Molenstraat 
(Scherp) en verkaveling «Merckx-
Ter Hoeve» (Test) 

Huisvuilophaling kost 300 fr per jaar 
per huisgezin en 5 fr per zak De prijs 
zal waarschijnlijk moeten verhoogd 
worden want het kost normaal 
lOOOfr 

H Gemoets vroeg de mogelijkheid 
om op aanvraag en tegen betaling 
een kamion van de gemeente groot 
of oninpakbaar afval te laten ophalen 
Dit wordt overwogen P Van Welden 
(CVP) vroeg om vermindenng voor 
kroostrijke gezinnen afgewezen - ge
vaar voor misbruiken 
Toelage 1977 Vnendenknngen en Ou-
derkomitees van de gemeentescho
len Scherpenheuvel, Zichem en Tes-
telt ieder 20000 f r , Messelbroek 
10000 fr 
Gemeentewapen werd vastgesteld 

Splinternieuwt|es 

Dit jaar geen Pallieterprijs voor de 
Vlaamse film daar het een zwart jaar 
IS voor de Vlaamse film De Pallieter-
prijs die normaal met « vette dinsdag » 

Werking van het 
Vlaams Verbond 
voor 
Gepensioneerden 
Het V V V G legt een drukke winterak-
tiviteit aan de dag Onze geslaagde 
tombola moge het getuigen 373 pnj-
zen werden door de leden en sympati-
zanten geschonken Hieronder mo
gen speciaal worden vermeld dne 
prachtboeken, geschonken door 
staatssekretans Vic Anciaux die on
ze Vlaamse werking in de hoofdstad 
op de voet volgt en door dik en dun 
steunt I 700 omslagen (met elk dne 
loten) werden aan de 105 aanwezi
gen aan de man gebracht De stem
ming was pnma ' 

Op donderdag 16 maart hebben we 
in ons klublokaal « Waltra » andermaal 
een koffietafel met gebak waarop 
onze kineast Jan Haverkamp zijn 
kleurenfilms vertoont gewijd aan de 
viering van onze tachtigjangen ons 
speciaal Kerstfeest in Kapelle-op-den-
Bos onze geslaagde zangstonde op
geluisterd door akkordeon en viool en 
ten slotte het verloop van de tombola 
Eens te meer wordt een drukke 
opkomst verwacht 

Firma 
VANDOOREN 

Hout 

Öeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

(vastenavond) uitgereikt wordt door 
de heren burgemeester en schepe
nen van Zichem bekroonde reeds 
Rob Van Eyck in 1973 Robbe De 
Herd in 1974 Roland Verhavert in 
1975 en Willeke Van Ammelrooy in 
1976 

De Kultuurraad is nu ook in Scherpen-
heuvel-Zichem opgericht met Jos 
Rens (Davidsfonds) als voorzitter 
Robert Janssens (Een Leefmilieu voor 
U) ondervoorzitter Michel Roseleers 
(KWB) sekretans en mevr Van 
Kerckhoven (KAV) schatbewaarder 
Het nieuwe bestuur hoopt nog tijdig 
de toelagegelden van 1977 rechtvaar
dig te kunnen verdelen 

Arrondissementele 
kaderbijeenicomsten VUJO 
Zaterdag 4 maart HALLE-VILVOORDE 
Vormingscentrum « Destelheide » te Dworp 

Programma 
915 uur kennismaking, 
930 uur voorstelling aktieplan '78 

1045 uur middagpauze (eetmaal ter plekke) wandeling langs 
Uylenspiegelpad 

1330 uur verslagen 
16 00 uur vrije diskussie m m v W De Saeger, 
1800 uur einde 

Zaterdag 11 maart BRUSSEL 
Gemeentelijke feestzaal Sint-Joostplein te Sint-Joost-ten-Node 

Programma 
1000 uur kennismaking voorstelling aktieplan 78 
10 30 uur « Vlaamse beweging waarheen ' •> door Walter Luyten 

(DI -instituuO 
12 30 uur middagpauze 
13 30 uur volksnationalisme in Europees verband door kamerlid W 

Kuijpers 
15 00 uur Europese verkiezingen door E Pnem, 
1730 uur einde 

FILMTHEATERS 

studio 

Steeds aktiever kernwerk! 

VUJO-kaderdag 
arr, Leuven 

in de aanwezigheid van ongeveer 30 
VUJO-akt ievelmgen had op 25 febru
ari de VUJO-kaderdag van het arr 
Leuven plaats Zi j waren van overal 
uit het arrondissement naar Herent 
gekomen Zowel vertegenwoor
digers van reeds langwerkende afde
lingen, zoals Herent, als nieuwe
lingen vol met initiatieven en niet te 
stoppen aktiedrang, zoals Diest en 
nog vele anderen 

V r a g e n 

Na een korte inleiding door onze ener
gieke VUJO-arr voorzitter Polly Ras
kin schetste Willy Kuijpers het belang 
van deze bijeenkomst Want van 
waaruit vertrekken wij Vlaams-natio
nalisten ' Naar welk Vlaanderen wil
len WIJ' Dit alles werd ons door Willy 
op een zeer bevattelijke en bondige 
manier gebracht Hiervoor refereerde 
hij ook naar konkrete akties zoals het 

Kongres over Arbeid en de Milieudag 
in Mechelen Want teone gaat met 
alleen zij heeft praktijk nodig en hier
voor moet vorming en entoesiasme 
worden opgebracht 

K e r n w e r k 

Als konkreet gevolg hierop werd de 
taak van de VUJO in het kader van 
de VU-veertiendaagse belicht Waar
om met buiten het werk in eigen afde
lingen steun verlenen aan zwakke 
gebieden zoals Tienen en L a n d e n ' 

Deze suggestie mondde uit in een 
konkrete aktie nl het bedelen van 
WIJ-katernen op 11 maart in het cen
trum van Tienen 

Na de pauze werd het VUJO-Aktie-
plan '78 belicht Hierbij aansluitende 
liet men het woord aan de kernen die 
een schets gaven van hun werking 

Interessante gegevens kwamen te 
berde aangaande de vertegenwoordi
ging van de VUJO in Jeugd- en Kul-
tuurraden Deze suksesvolle kader-
dag eindigde met een oprecht dank
woord aan ieder, die dit had mogelijk 
gemaakt Volhouden zo <' 

Dirk Van Put 

ZO<KCRC}€S 
GROOT-GENT 

Betrekking gezocht voor 
Ergoterapeut A l 24 jaar 
Bouwtechnicus A2 24 jaar 
Voor inlichtingen zich wenden 
Senator O Van Ooteghem, 
Oud-Strijdersstraat 29, 9219 
Gentbrugge tel 091-307287 

(NI 9) 

— 20-jange bejaardenhelpster 
zoekt aangepast werk in de 
streek tussen Aalst-Asse-
Brussel Zich wenden redak-
tie onder (N20) 

— Gehuwd echtpaar gevraagd 
om in Leuven een dansgelegen
heid open te houden tijdens de 
weekends Geïnteresseerden 
kunnen kontakt opnemen met 
W Kuijpers Swertmolenstraat 
23 3020 Herent Tel 016-
22 9642 (N22) 

Zoek te kopen 
— Verzameling postzegels Bel
gië en buurlanden zich wenden 
Paul Mispeller, Aarschotsesteen-
weg 14 3110 Rotselaar (NI 6) 

— Dringend gevraagd mecha-
nograaf-ponser Inlichtingen via 
staatssekretariaat Sociale Za
ken en Kuituur Tel 
02/5126660 B P 55 Of Dirk 
Van Put Barnkadenplein 12 
1000 Brussel Tel 02/219 49 30 
B P 2 4 (NI 7) 

— Zoeken sympatiek Vlaams-
voelend echtpaar voor het open
houden van een nog uit te bou
wen koffie- en teehuis in de 
gemeente Meise Verdere inlich
tingen te bekomen bij Herwig 
Cornells O-L-Vrouwweg 1 te 
1860Meise Tel 02-2692570 

— Fabrieksarbeider zoekt han
denarbeid (1448) 

— Computerprogrammeur vrij 
van legerdienst (1452) 

— Chauffeur voor kamion Kan 
alle werk aan (1462) 

— Bouwkundig tekenaar 
(1463) 

— Licentiate in de Germaanse 
talen (1412) 

— Regent wiskunde (1412) 

— Vrouwelijke bediende Ste-
no-daktylo (1413) 

— Gevraagd twee vertegen
woordigers voor verkoop in de 
papierbranche 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos Tel 015-711422 (N23) 

— Jongeman uit St-Amands 
21 jaar diploma ekonomische 
hoger direktiesekretariaat mar
keting bedrijfsbeleid statistiek 
Zoekt aangepaste betrekking in 
de omgeving van St-Niklaas 
Antwerpen of Mechelen 
— Jongedame 18 jaar uit Peu-
tie met diploma A6 /A2 handel 
zoekt aangepaste betrekking in 
de omgeving Vilvoorde - Brussel 
of Mechelen Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volkver
tegenwoordiger Joos Somers 
Liersesteenweg 11 te 2580 St -
Katelijne-Waver of telefonisch 
op het nummer 015-21 79 00 

(N21) 
— Laborante graduaat Indus
triële Scheikunde 23 jaar oud 
zoekt betrekking te Brussel of 
omgeving Kontakt nemen met 
Jan Van Campenhout Merch-
temsestwg 75 te 1870 Wolver-
tem Tel 2692564 (N24) 

IVIantels verwisseld 
te Lombeek 
Tijdens de haantjeskermis werden 
twee mantels verwisseld Het gaat om 
een groene lode en zwarte astrakan 
Beide zijn terug te knjgen bij schepen 
Laurent De Backer Uilenspiegel te 
St-Kat-Lombeek 

VUJO-Wijgmaal 
voert 
fietspadenaktie 
In het kader van de fietspadenaktie in 
Groot-Leuven hebben de Volksunie-
jongeren afdeling Wijgmaal hun plan 
voor aanleg en herstel van de fietspa
den in Wijgmaal aan de fietspaden
werkgroep (Kapellekensweg 2 3200 
Kessel-Lo) bekendgemaakt De uit
voering van dit plan aldus de Volks-
uniejongeren zou moeten gezien wor
den in een globaal plan van aanleg 
van wegen fietspaden en voetpaden 
plantsoenen enz 

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
Volksuniejongeren Wijgmaal p/a Ru-
die Bollaerts Rotselaarsesteenweg 
112, 3020 Wijgmaal-Leuven 

Nieuw VU-bestuur 
te Wijgmaal 
Voorzitter Jan Vander Eist, Sekreta
ns Fneda Vanermen-Bollaerts, Pen
ningmeester Roeland Van Maercke 
Propaganda Jons Verbiest Organi-
zatie Bea Pittevils. VUJO Rudi Bol
laerts OCMW-l id Tilly Bollaerts 

Arr. Brussel koos 
nieuw 
In aanwezigheid van algemeen sekre
tans Paul Peeters en onder het voor
zitterschap van Rom De Craen afge
vaardigde van het Partijbureau werd 
op 20 januan II tot de verkiezing van 
het arrondissementsbestuur Brussel 
overgegaan 
Voor de praktisch voltallige arrondis-
sementsraad hield Senator Maurits 
Coppieters de gelegenheidstoe
spraak Uit zijn gloedvol betoog ont
houden WIJ dat de Brusselse Vlamin
gen voor de uitdaging staan de struk-
turen in de hoofdstad zoals ze in het 
Egmontpakt uitgedacht zijn, maximaal 
te doen renderen De goede werking 
van de Gemeenschapskommissies 
zal afhangen van de Vlaamse een
dracht die te Brussel levensnoodzake
lijk IS 
Volgend nieuw bestuur werd verko
zen voorzitter Mon Vandyck, onder
voorzitter V I C Van Aelst sekretans 
Luk Vandezande penningmeester 
Daniel Nuytens verantw propagan
da /V V M /kadervorming Staf Van Es-
sche verantw organizatie/kadervor-
ming Jaklien Cocquereaux verantw 
dienstbetoon/kadervorming Cilia Van 
der Spurt , VUJO-werking Rudi Roo-
sens partijraadsleden Steven Van 
Haelst en Wim Meyers 
Kontaktadres Luk Vandezande J Be-
smestraat 110. 1080 Brussel Tel 
4255622 

2 MAART 1978 

LEUVEN 1 
K T 13 u 30 

Vijfde week 
Jesus of Nazareth 

deel 2 -« De Passie > 
met Robert Powell An Bancroft 
Film van Franco Zeffirelli 
16 u en 20 u K N T 
Premiere Leuven 

Mort d'un Pourri 
film van Georges Lautner Met 
Alain Delon, Michel Audiard 
22 u K T 

Monsieur Verdoux 
film van en met Charlie Chaplin 
18 u en 24 u K T 

Ceravamo tanti amati 
van Ettore Scola Met Vittono 
Gassman Nino Manfredi Stefa-
nia Sandrelli 

LEUVEN 2 
17u K N T 

Joe Hill 
film van Bo Widerberg 
1 9 u 3 0 K N T 
Derde week 

The Heretic 
van John Boorman Met Richard 
Burton Linda Blair Louisa Flet
cher 
21 u 45 K T 
Derde week 

In alle stilte 
Film van Ralf Boumans Met 
Marc Bober Johan Leysen Peg
gy de Landtsheer 
14u K N T 
22 u 30 

Little Big Man 
Film van Arthur Penn Met Dus-
tin Hoffman en Faye Dunnaway 

TERVUREN 

Zondag 13 u 30en 16 u K T 
Oe huursoldaten 

Soldiers of Fortune 
met Bud Spencer 
Vnjdag zaterdag 19 u 30 zon
dag 18 u dinsdag 20 u 30 K T 

Mijne mooie legionair 
The last remake 
of Beau Geste 

met Marty Feldman 
Vnjdag zaterdag 21 u 30 zon
dag woensdag donderdag, 
2 0 u 3 0 K N T 

Get obscur objet du desir 
film van Luis Bunvel 
NIVWF stelt voor 
Maandag 20 u 30 K N T 

Mira de teleurgang 
van de Waterhoek 

film van Fons Rademakers met 
Willeke Van Ammelrooy 

TURNHOUT 
Vrijdag zaterdag, 19 u 30 zon
dag, 15 u e n 2 0 u 30 K T 

Orca 
van Dino De Laurentijs met Ri
chard Harns en Charlotte Ramp-
ling 
Vnjdag zaterdag 21 u 30 zon
dag 18 u maandag en dinsdag 

20 u 30 
Bil i t is 

film van David Hamilton K.NT 

TIENEN 

TIENEN 
K T Zondag, 14 u en 16 u 30 

Donald en Dingo 
in de Far West 

film van Walt Disney 
Vrijdag, zaterdag 19 u 30 K T 
Zondag, 18 u 30 maandag, 
20 u 30 

The last remake 
of Beau Geste 

film van Marty Feldman 
Vrijdag zaterdag 21 u 30 K N T 
Zondag dinsdag woensdag, 
20 u 30 

Special Magnum 
van Martin Herbert met Stuart 
Whitman, John Saxon Martin 
Landau J 
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LIMBURG 

In As leerde men snel... 
...het politieke spel 
Na de suksesvolle verkiezingen van oktober 7 6 kon het aantal van onze VU-
vertegenwoordiging in de gemeenteraad opgedreven worden tot drie (20 % 
van de stemmen). Hun namen . fraktieleider en arr voorzitter Jos Truyen, voor
zitter van de arbeidsraad Michel Thijs en sekr VVM, dokter Dieussaert. Welis
waar allen jong en nieuw in het vak maar. met allure. 
Ze vormen er samen met de mensen van de BSP en Gemeentebelangen een 
achtkoppige opposit ie voor de CVP-meerderheid (46 °/o der stemmen) die 9 
effektieven telt Dank zij een steeds sti jgend aantal tussenkomsten van onze 
fraktie dwingen zij het schepenkollege tof voortduren opletten en slaagden 
zij er reeds meermaals in het CVP-blok te doen blozen door te wijzen op hun 
administratieve vergissingen en hun onwettige werkwiize. 
Onze VU-raadsleden leverden meteen hef bewijs dat er tegen de CVP-meer-
derheld van het getal zelfs vanuit de opposit ie nuttig en opbouwend werk kan 
geleverd worden. De verscheidenheid van de belangstell ingspunten opge
somd In onderstaand (beperkt) overzicht van hun eerste werkjaar toont aan 
dat onze fraktie een volwaardig element is in onze gemeentepolit iek. Ze heb
ben het inderdaad snel en goed geleerd. 

V e r k e e r s v e i l i g h e i d 

Op het gevaarlijke kruispunt Bilzer-
weg, Bevrijdingslaan vi/orden er ver
keerslichten geplaatst Daar het CVP-
schepenkollege niet is ingegaan op 
het voorstel van de VU-fraktie om de 
nodige stappen te doen onn op dit 
beruchte kruispunt verkeerslichten te 
plaatsen, is onze fraktieleider Jos 
Truyen samen met de bevolking van 
de omgeving tot de aktie overgegaan 
Een petitie van 300 handtekeningen 
werd overgemaakt aan minister van 
Openbare Werken Mathot Kontakt 
werd opgenomen met de twee Lim
burgse ministers en met de bevoegde 
instanties Mede dank zij minister Van-
derkerckhove worden thans de ver
keerslichten geplaatst Dat wat voor 

het CVP-schepenkollege onmogelijk 
was IS thans uitgevoerd 

Dank zij de VU-fraktie en de tussen
komst van dokter Dieussaert zullen er 
ook fietspaden worden aangelegd 
langs de Hoogstraat Nadat de CVP 
op een van de vorige zittingen dit 
agendapunt van de VU had afge
keurd, kwamen zij nu op hun beslis
sing terug en kan de weg van As naar 
Niel heel wat veiliger worden voor de 
fietsers 

B e h o u d m o n u m e n t e n 

Daar de CVP-meerderheid besliste 
de oude pastorie van Niel (1736) af te 
breken, trad onze VU-fraktie ook 
weer in aktie Zij nam kontakt op met 
de dienst van Monumenten en Land

schappen Ook hier werd een positief 
antwoord bekomen en moet dit ge
bouw omwille van zijn architektoni-
sche waarde, inplanting en bouwfysi
sche toestand gerevalonzeerd wor
den 

V e r k e e r 

Daar er op de wijk Zevenhuizen geen 
openbaar vervoer komt, heeft ons 
gemeenteraadslid Michel Thijs het ini
tiatief genomen hier verbetering in te 
brengen Via een petitie met 300 hand
tekeningen heeft hij de bevoegde 
instantie van dit probleem op de hoog
te gesteld Er zijn goede vooruitzich
ten dat er ook voor dit probleem spoe
dig een oplossing komt 

M i l i e u 

— Ondanks het herhaalde protest 
van de VU-fraktie, heeft de CVP-
meerderheid toch besloten 10 ha bos 
kaal te kappen, in de buurt van de 
wijk Dennegaerde Zo begint de CVP 
aan het jaar van het dorp i 

— Als het schepenkollege haar belof
te houdt, zal op voorstel van de VU-
fraktie, ook in de wijk Ter Heide alle 
vuilnis mooi worden opgeruimd en zal 
men gezellig tussen het groen kunnen 
wandelen 

— Onze fraktie was ook een van de 
eerste in Limburg, om een motie te 
laten stemmen tegen de geluidshinder 
van vliegtuigen Later overgenomen 
door de provincieraad 

Een borrel, een hapje, 
en veel grootse plannen in Peer 
De afdelingen Peer en Hechtel-Eksel 
besloten dit jaar vooral tijdig aktie te 
ondernemen om o a op 11 juli as te 
manifesteren dat we leven in de 
Vlaamse Staat, de leeuwevlag zal 
wapperen i 
Via ons leden- en sympatizantenblad 
zullen alle leden en sympatizanten 
aangespoord worden om een leeuwe
vlag aan te schaffen, en ook te gebrui
ken 
Namens de VU-besturen zullen we 
een schnjven richten aan alle openba
re diensten in onze gemeenten met 
het verzoek op de Vlaamsnationale 
feestdag de vlag van de Nederlands
talige gemeenschap m dit land uit te 
hangen Daarnaast zullen ook ettelijke 
privè-organismen worden aange
schreven, o m de banken en financië
le instellingen 

I J z e r b e d e v a a r t k o m l t e e 

De heer Jaak Knevels, Lindedorp 38 
te Peer, reeds sinds mensenheugenis 
de organizator van de IJzerbedevaart 
in onze streek, meldt ons dat binnen
kort een nieuw plaatselijk IJzerbede
vaartkomltee wordt samengesteld Be
langstellenden kunnen zich wenden 
tot hem of tot de plaatselijke VU-se-
kretariaten 

I J z e r b e d e v a a r t en Z a n g f e e s t 

Het Davidsfonds deelt mee dat ze dit 
jaar de reis naar het Zangfeest in Ant
werpen (mei) en de reis naar de IJzer
bedevaart mede-organizeren i 

N i e u w j a a r s b o r r e l 

Op 14 januari jl waren alle bestuursle
den met hun echtgenoten en alle 

medewerkers aan het voorbije bal, uit
genodigd op een nieuwjaarsborrel bij 
provincieraadslid Wilfned Wijsmans, 
die op deze manier ook persoonlijk 
wilde danken voor wat de afdelingsbe
sturen en de vele medewerkers in het 
voorbije jaar voor de Volksunie ge
daan hebben 

Voorzien van een borrel en een hapje 
hebben we kunnen meemaken hoe 
de bestuursleden en medewerkers 
een vriendengroep vormen, hoe ze 
entoesiast het nieuwe jaar begonnen 
zijn met de Volksunie Ditmaal met 
met een klassieke en soms saaie ver-
gadenng, maar met een gezellig bor
relavondje Waarbij Wilfned Wijs
mans zich ontpopte als een eerste 
klas barkeeper en volleerd moppen-
tapper 

We danken ook Mariette Wijsmans, 
die wellicht de handen vol had met het 
aandragen van drankvoorraden, voor 
de lekkere hapjes en onze ekskuses 
voor de rommel die we achtergelaten 
hebben 
In ieder geval, als we volgend jaar 
weer uitgenodigd worden, zijn we 
zeker van de partij 

S t e u n 

De Volksunie in onze afdelingen heeft 
ook voor het komende jaar weer 
grootse plannen, waarover u vorige 
week al een en ander hebt kunnen 
lezen 
Ons grootste zorgenkind hierbij is ech
ter de kastoestand, die ondanks de 
vele inspanningen terzake, toch zien
derogen blijft minderen Leden en 
sympatizanten die ons ook financieel 
willen steunen, kunnen dit doen op 

rek nr 454-2051421-37 van het steun-
fonds Gewest Peer Hartelijk dank i 

A f d e l i n g s s e k r e t a r i a t e n 

Ter herinnering nog de adressen van 
onze sekretariaten, waar u steeds 
terechtkunt voor dienstbetoon, voor 
lidmaatschap, voor een abonnement 
op dit blad, voor al uw problemen en 
vragen Gerard Vanherck, St-Lam-
bertusstraat 48, Hechtel-Eksel, tel 
73 48 39 , Jaak Indekeu, Grotstraat 18, 
Peer, tel 735509 
Het administratief sekretanaat voor 
het gewest is gevestigd bij Wilfned 
Heylen, Bremstraat 10, Hechtel-Eksel, 
tel 735168 

ZO€K€RCT€ 
— Expert-boekhouder-informati-
ka (24 jaar) zoekt aangepaste 
betrekking in de provincie Ant
werpen of de omgeving van 
Brussel Kontakt opnemen met 
Luc Beyens, Groenstraat 23, 
3990 Meerhout, tel 014/ 
30 03 97 (VUJO-arr voorzitter) 

(N15) 

A.J_ i~ / \ . J_ j keuken- en badkamerinricht ingen 
deel u i t m a k e n d v a n de AL-AL n v g r o e p ETEBNIT 
Studie-, on twerp- e n v e r k o o p b u r e e l voor LIIvffiURG 

J A N C L A E S Z w a n e n s t r a a t 1. 
Tel 011 /22 23 22 Hassel t (cent rum) 

Namen 
in Beringen 
De onlangs gehouden bestuursverkie-
zingen gaven volgend resultaat 
Voorzitter Vranken Edgar, onder
voorzitter Daniels Antoine, sekreta-
ris Jacobs Albert* schatbewaarder 
Cuppens Lode, public relations 
Troonbeekx Mieke 
Deze vernieuwde jonge ploeg staat 
borg voor een interne werking, met 
als voornaamste oogmerk een nade
re (definitieve) samenwerking met de 
andere VU-afdelingen van de fusie 
gemeente Beringen 
Volksvertegenwoordiger Willy Desae-
yere houdt in Beringen zitdag, iedere 
1e zaterdag van de maand, van 
1 3 u 3 0 tot 1 4 u 3 0 in de «Thier 
Brau», Markt 

Aktie 14-daagse 
in Limburg! 

Maart * * 
2 HOUTHALEN . werkvergadenng om 20 u in Casino, Kultureel 

Centrum voor de afdelingsbesturen van het kanton Peer 
2 HASSELT (Kanton) werkvergadering in hotel Uilenspiegel om 

20 u 
2 TESSENDERLO : werkvergadenng om 20 u ten huize van Miei 

Pais, Kerkstraat 13/3 
3 NEERPELT werkvergadenng om 20 u in frituur Robert, voor 

de afdelingsbesturen van het kanton Neerpelt 
3 HEUSDEN-ZOLDER werkvergadenng om 20 u in Oude 

Knng, St-Willibrordusplein 1, te Heisden 

3^ BERINGEN-PAAL-KOERSEL-BEVERLO-LEOPOLDSBURG 
werkvergadering om 20 u in cafe 't Zonneke, Dorpstraat 19 te 
Koersel 

4 MILLEN werkvergadering om 20 u in Kultureel Centrum voor 
de afdelingen van kantons Tongeren en Borgloon 

6 NEERHAREN . werkvergadenng om 20 u in Hotel Nova voor 
de afdelingsbesturen van kanton Maasmechelen 

8 ZUTENDAAL «WIJ »-kolportage in Papendaal Vertrek om 
18 u 30 aan cafe St -Jozef 

9 ST-TRUIDEN Volksvergadenng in het kultureel centrum Uit
eenzetting door kamerlid Willy Kuijpers over het Egmontpakt 
en het Stuyvenbergpakt 

10 DILSEN Konfrontatie Rik Vandekerckhove Paul Daels in ver
band met het Egmontpakt in net kultureel centrum 

Nü het doel bereiken! 

MAART 
3 GENK Verkleed halfvasten-bal om 20 u 11 in zaal de Parelhoe

ve (Hoevezavel) Ingericht door VUJO 
3 LOMMEL • Zettersprijskamp om 20 u in café 't Leeuwke Inge-

ncht door de v z w Vlaamse Kring Het Leeuwke 
4 ZUTENDAAL : Wandeling door Poelen en de Hoefaert vertrek 

om 14 u 
4 ZUTENDAAL : Optreden Terpsichoree in de turnzaal CCVJ) 
4 TONGEREN-RIEMST; VU-avondfeest i gastronomisch i banket 

om 19 u 30, in Kultureel Centrum te Millen Volgende prominen
ten zullen aanwezig zijn Minister R Vandekerckhove, Senator 
E Raskin, Kamerlid J Gabriels, Provincieraadsleden J Albrechts 
en J Sauwens Inschrijving door storting van 450 fr op rek 453-
8091411 -52 van VU-Tongeren Riemst 

7 GENK : Arrondissementsraad om 20 uur in Slagmolen 

9 LOMMEL • VU-bal om 20 u 30 in zaal Heide-Heuvel, in aanwezig
heid van minister Vandekerckhove en kamerlid Jaak Gabnels In 
samenwerking met het kanton Neerpelt 

17 HOUTHALEN . Informatie-avond over Egmont- en Stuyvenberg-
akkoord door L Neels, specialist grondwettelijk recht assistent 
van prof Demeyere K U Leuven En Jaak Gabnels, burgemees
ter van Bree en volksvertegenwoordiger Om 20 uur in Kultu
reel Centrum Casino, Meulenberg te Houthalen 

19 GENK: VUJO-vergadering om 10 u in de Slagmolen voor gans 
Limburg 

Milieuvereni
gingen 
kongresseren 
in Limburg 
Wereldscholen, Werkgroep Isis 
en Bond Beter Leefmilieu Vlaan
deren organizeren op zaterdag 
4 maart a s m Kermt bij Hasselt 
een kongres onder het tema « Mi
lieubeweging als maatschappe
lijke beweging» Aktiekomitee 
A 24, Jongerenfrent A 24, NAL, 
LAKE, BJN en diverse andere 
Limburgse milieubewuste ver
enigingen verlenen hun mede
werking aan het kongres 

Het kongres richt zich tot alle 
milieuverenigingen en aktie-

groepen van Limburg Dit neemt 
met weg dat belangstellenden 
uit andere provincies vanzelf
sprekend welkom zijn 
Tijdens drie voorbereidende ver
gaderingen werden acht werk
groepen opgericht die elk een 
specifiek aspekt van de milieu
problematiek zullen bestude
ren Landbouw en milieu, Ar
beid en milieu, Ruimtelijke or
dening en milieu, Jongeren en 
milieu, Bezinning en milieu. 
Energie en milieu, Natuurbe
houd, Gezondheid en milieu 
Het kongres, dat plaatsvindt in 
het kultureel centrum Kermeta, 
zal worden ingeleid door een 
referaat van professor Ulrich 
Libbrecht, voorzitter van de 
Stichting Omer "Wattez en van 
het Anti-Autostrade-Front 

As en de VU-veertlendaagse 
Voor VU-As werd de VU-aktie veertiendaagse zaterdag (25-2) 
ingezet met een afficheaktie « Met de V U naar de Vlaamse Staat >• 
Maandag werd deelgenomen aan de openingszitting van de Limburg
se 14-daagse te Kuringen Gisteren woensdag ging een animatiever
gadering door tussen de partijtop en kaderleden van As-Opglab-
beek-Zutendaal Maar is nog heel wat te doen 
VRIJDAG 3 MAART: Huisbezoek - Ledenwerving 
ZATERDAG 4 MAART Voormiddag Kolportage met weekblad 
« Wi j» op de wijken Dennegaerde en Zevenhuizen Bedeling van VU-
katern - Namiddag Deelname wandeltocht te Zutendaal op het 
•< Alfons Jeunssenpad » 

M A A N D A G 6 MAART: Arrondissementele raad te Hasselt - Huisbe
zoek - Ledenwerving 
DINSDAG 7 MAART Huisbezoek - Ledenwerving 
WOENSDAG 8 MAART. Debatavond over «Energievoorziening 
voor de Toekomst» te Genk 
DONDERDAG 9 MAART: Algemene ledenvergadenng voor afde
ling As-Niel 
VRIJDAG 10 MAART: Konfrontatie Minister Vandekerckhove-Dhr 
Daels te Dilsen 
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NOOIT... MAAR DAN OOK NOOIT 
WAS ER EEN BETER MOMENT 

OM EEN SUCCESKOSTUUM TE KIEZEN 

bewijst nu werkelijk de 
belangrijkste kostuumverkoper 

in België te 
zijn 

HIER DAN ZIJN ONKLOPBARE SUPERSTUNT 

Ruim 2.000 „Super de luxe kostuums" zijn juist 
binnengekomen geselekteerd uit de nieuwste 
koilekties van de allergrootste merken. Deze 
prachtkostuums, in de allernieuwste modesnit, 
zijn van onberispelijke kwaliteit, kreukvrij en 
hebben een normale handelswaarde van 
6.750f en 6.995f. 

•"^Vi-mt,,^ 

TWEEDELIG KOSTUUM 
ruim in 100 verschillende maten 
Nu tegen 

3.495f 
ESKAM : MEYERS FABRIEKSPRIJS 

DRIEDELIG KOSTUUM 
— met gilet —. Meer dan 1.000 
kostuums in voorraad. 
Hier ook 100 verschillende maten. 
Normale handelswaarde 
7.450f. 
Nu tegen 

3.995f 
ESKAM: MEYERS FABRIEKSPRIJS 

ï\: ^"-M 
„illpifli 

•fU'; 
.K\ 

'A -f »U 

biedt u deze prachtkostuums m 3 
verschillende pasvormen 
— een hyper-moderne snit 
— een medische snit 
— een klassieke snit 

U BESPAART 
BIJ AANKOOP VAN DEZE 
KOSTUUMS STUK VOOR 
STUK RUIM 2.000f a 4.000f 

«̂  

EXTRA SUPERBON 
Speciale aanbieding 
HERENBROEKEN 

Alle maten - 6 kleuren 995 Fr. 

NU 650 Fr 
Eskamprijs of 

2 VOOR 1.200 Fr 
\ Geldig tot 15-3-78 «Wij-

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 2-10 

DE BELANGRIJKSTE KOSTUUMVERKOPER IN BELGIË 
OPEN ALLE WERKDAGEN V A N 10 TOT 20 UUR ZATERDAGS V A N 9 TOT 18 UUR l i l 
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Limburg bracht hulde 
aan dr. Duchateau 
BILZEN. — Limburg kende weer één van zijn Vlaamse hoogdagen. Met zo'n 
500 kwamen ze uit alle regionen van onze provincie voor het jaarli jks arron
dissementeel bal dat in het teken stond van de huldiging van een pionier en 
trouwe stri jder van het Vlaams-nationalisme in L imburg: oud-provincie- en 
gemeenteraadslid dokter Laurent Duchateau. 

Provincieraadslid Johan Sauwens 
was dan ook biezonder verheugd een 
overvolle zaal welkonn te mogen he
ten, waaronder als eregenodigden mi
nister van Wetenschapsbeleid Rik 
Vandekerckhove, senator Evrard Ras
kin, de volksvertegenwoordigers Willy 
Desaeyere en Jaak Gabriels en tal 
van gemeenteraadsleden en afge
vaardigden van afdelingen uit gans 
Limburg. Eerste spreker van de korte 
huidezitting, Wllly Ramaekers, die de 
dokter als gemeenteraadslid opvolg
de drukte namens VU-Hoeselt zijn 
welgemeende dank en erkentelijkheid 
uit en overhandigde mevrouw een 
prachtig bloemstuk. 
Senator Raskin sloot zich bij deze 
dankbetuiging aan in een beschou
wing over de afbouw van het unitaire 
België. 'Indien wij momenteel in deze 
faze van de Vlaamse Beweging leven, 
dan is dit te danken aan de duizenden-
volksbewuste Vlamingen en niet in 
het minst aan die enkele durvers, die 
de ten dode opgeschreven Vlaamse 
Volksstrijd na 1944 weer tot leven 
hebben gebracht Mochten deze roe-
kelozen — want zo mag ik hen toch 
noemen 7 — niet aldus hebben gehan
deld, hadden zij niet voortgedaan, dan 
zou er op dit ogenblik geen Volksunie 
met 37 parlementsleden bestaan, dan 
zou erin 1968-71 geen grondwetsher
ziening hebben plaatsgehad, dan zou 
men momenteel niet verder werken 
aan de aft>ouw van de unitaire staat 
waarvan René De Clercq reeds voor-
spuide : 

' Er ligt een staat te sterven 
Was nooit geheel gezond 
Hij liet een volk verderven 
Ging zelf daaraan ten grond » 

Vandaag vieren wij een 70-jarige die 
aan de t>asis van dit alles ligt iemand 
die onmiddellijk zijn plaats in de herle
vende Vlaamse beweging van na de 
oorlog heeft ingenomen, iemand die al 
zijn hebben en kunnen voor z'n jeugd-
ideel heeft veil gehad. 

Volksvertegenwoordiger Willy Desae
yere bracht vervolgens hulde aan « de 
man door wie het Vlaams-Nationalis-
me in Lmburg kiem heeft geschoten. 
In het kader van de aktie rond het leef
milieu tjevinden we ons in het jaar van 
de kastelen, maar wij kennen nog een 
ander kasteel: dokter Duchateau -

Burgemeester- Volksvertegenwoor
diger Jaak Gabriels bracht een woord 
van dank uit Noord-Limburg : « Wij 
staan op een zeer belangrijk moment 
in de Vlaamse strijd, daar wij struktu-
ren in 't verschiet zien. Wij zien in het 
vage de einder waar zoveel mensen 
voor gestreden hebben. Mensen als 
dokter Duchateau die dit alles moge
lijk maakten, kunnen wij niet genoeg 
dankbaar zijn. Wij tieloven U dat we 

de strijd met onverminderd entoesias-
me zulen voortzetten. De fakkel is ont
stoken. Een hechte groepering is nu 
méér dan ooit noodzakelijk. -
De eer om deze huidezitting af te slui
ten, was terecht weggelegd voor mi
nister Rik Vandekerckhove, een per
soonlijke vnend van de dokter. -Dit
maal heb ik geen teksten nodig omdat 
ik recht uit het hart wil praten. Ik wil 
hier hulde brengen aan een onverge
telijke figuur die als dokter zoveel 
avonden en nachten bereid heeft 
gestaan. Hoeselt en omstreken weten 
dat hier een man van formaat -hun 
dokter» wordt gevierd. Hij is steeds 
de lange en eenzame weg gegaan en 
ambieerde geen plaatsen. Wij moeten 
verder gaan tot wij de nieuwe staats-
struktuur gevonden hebbien en hopen 
dat U dit huis van Vlaanderen, waar
voor U zoveel stenen hebt gesjouwd, 
voltooid zult zien en de mei zult 
mogen steken.» 

Johan Sauwens las vervolgens nog 
een korte, maar erg gewaardeerde 
boodschap voor van partijvoorzitter 
Hugo Schiltz en stichter-voorzitter 
Frans Van Der Eist, die zich lieten ver
ontschuldigen. 
Vervolgens mocht de dokter in naam 
van de Limburgse bevolking en de 
VU-mandatarissen een «diploma 
voor Vlaamse verdienste» in ont
vangst nemen, en werd hem ge
vraagd zijn naam te geven aan een 
tweejaarlijkse pnjs die zal uitgereikt 
worden aan een verdienstelijk per
soon op Vlaams-Nationaal vlak. 
Op zijn zo gekende, aangnjpende wij
ze nam dokter Duchateau al die hul
deblijken in ontvangst. 
«Ik spreek mijn dank uit in naam van 
alle mensen die samen met mij gestre
den hebben en geleden voor een auto
noom Vlaanderen. De oorzaak van 
mijn Vlaamse houding ligt in mijn 
afkomst, met het ideaal -alles voor 
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kris-
tus ». Mijn dank gaat uit naar de minis
ter en alle Vlaamse vrienden. Deze 
hulde is een hulde voor U en in het bie
zonder voor de jongens die voor 
Vlaanderen gesneuveld zijn. Mijn spe
ciale dank gaat uit naar mijn oud-pro-
fesor Haldermans en mijn vriend Hen-
n Nolens. 

Mag ik tot slot de jongeren op het 
hart drukken de strijd nu méér dan 
ooit met al hun idealisme verder te zet
ten, maar denk aan hen die van dit 
alles aan de t)asis lagen.» 
De jubilaris aanvaardde met veel ge
noegen zijn naam te geven aan de 
tweejaarlijkse prijs. 
Na dit officiële gedeelte werd de 
avond met tombola en dans op een 
gezellige wijze verder gezet Dat dit 
alles nog tot in de vroege uurtjes duur
de, hoeft geen betoog. 

/;.** 

O n z e f o t o ; V.Ln.r. sena to r Rask in , d e h. e n mevr . D u c h a t e a u en min is ter V a n d e k e r c k h o v e . 

OOST-VLAANDEREN 

Waarschoot: beheer met bijstand gevraagd 
De jongste Waarschootse gemeente
raadszitt ing ging door onder geringe 
publieke belangstell ing, dit ondanks 
het feit dat een paar interessante 
punten, ingediend door de Vlaamse 
Gemeentebelangen, op de agenda 
stonden. De meeste punten stuitten 
evenwel op onbegrip, onkunde en 
onwil van het CVP-schepenkollege, 
hierin slaafs gevolgd en gesteund 
door de CVP-fraktie. 

Fons Van Holderbeke CVI. G.) stelde 
voor om een gemeentelijk reglement 
op te stellen waarbij de installatie van 
een regenwaterreservoir verplicht 
wordt voor eengezinswoningen Bur
gemeester De Prest meende dit voor
stel aan de hand van tal van verge
zochte en foutieve argumenten te 
moeten afwijzen. Hij verwees naar 
het voorstel van senator Van De Wie-
Ie (dat over subsidiëring van regen
waterputten handelt — dit is dus iets 
volkomen anders) en meende dat dit 
probleem dus nationaal moet wor
den geregeld. Het argument «wach
ten op nationale regeling » wordt klas
siek in ons gemeentebeleid. Onze 
gemeentebestuurders geven blijk
baar met veel om de gemeentelijke 
autonomie. De repliek van Van Holder
beke tegen deze schijnargumenten 
was tevergeefs: zijn voorstel werd 
glansrijk weggestemd. 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming: 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. TeL 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service. Zeer lage prijzen. 

(Adv.87) 

VU-14-daagse Limburg te Kuringen gestart 
«De Volksunie is geen partij als de 
andere, geen machts- of belangenpar-
tij: wij zijn een mentaliteits- en pro
grammapartij. Onze kracht zijn de 
afdelingen, het kader en alle overtuig
de nationalisten die zich inzetten bij 
de realizatie van de Vlaamse staat!-
Met deze woorden opende Hugo 
Geerinck, sekretaris van V V M , de 
bezinnings- en aktieveertiendaagse in 
Limburg. Hij schetste de situatie waar
in de partij zich bevindt en richtte een 
oproep tot alle Limburgse afdelingen 
om meer sterk naar buiten te treden, 
om meer aanwezig te zijn in het straat
beeld, om meer de massa van de 
bevolking te informeren en te winnen 
voor het Vlaams-nationale standpunt 
De geplande veertiendaagse is noch 
een begin-, noch een eindpunt Nu 
dadelijk willen wij tjereiken dat het 
kontakt tussen top en basis wordt her
steld, dat de partij zichzelf een spiegel 
voorhoudt en dat men een aanvang 
maakt met de «politieke mobilizatie». 
Op middellange en lange termijn zijn 
de streefdoelen duidelijk. herwaarde
ring van de afdelingen en arrondisse
menten Deze strukturen moeten poli-
tiek-operationele eenheden worden ! 

Tevens zal men de informatiekanalen 
van de partij, zowel nationaal als 
lokaal, verder uitbouwen en terzelfder-
tijd zullen wij aanwezigheidsakties op 
alle terreinen moeten voeren. 
Na de openingstoespraak van Hugo 
Geerinck nam Paul Peeters het 
woord, recht op de man af en geen 
enkel probleem uit de weg gaand 
De algemene sekretans van de V U 
die tevens volksvertegenwoordiger is 
van Brussel - Halle - Vilvoorde, be
lichtte de politieke situatie waarin de 
partij werkt. Hij nep de groei van de 
partij in herinnering, de grendelgrond
wet van '71, het immobilisme van de 
Vlaamse stnjd in de zeventiger jaren 
en de eenzame stnjd van de Volks
unie. En in niet mis te verstane be
woordingen omschreef hij de posities 
na de wetgevende verkiezingen van 
17 april. 

De Vlaamse beweging bevond zich in 
de impasse, wij stevenden regelrecht 
aan op een definitieve drieledige ge
westvorming en de Vlaamse meerder
heid in dit land was reeds in '71 « ver
kocht ». 

De Volksunie heeft de impasse door
broken en deelgenomen aan het ge

sprek W I J waren er bij toen de Vlaam
se Staat geboren werd. 
Egmont en Struyvenberg, zo zei Paul 
Peeters, zijn met het einde van de 
Vlaamse strijd. De Vlaamse Staat 
zoals hij in de akkoorden wordt ge
schetst is slechts een beginpunt De 
Volksunie heeft in de toekomst meer 
dan ooit de taak te bouwen aan de 
Vlaamse staat 
Kort en bondig schetste de algemene 
sekretaris dan het werk van de V U in 
de regering en hij beklemtoonde dui
delijk het onderscheid tussen het 
regeringsbeleid en het Volksuniepro-
gramma. 
Tot slot drukte hij de wens uit dat de 
veertiendaagse voor Limburg een 
nieuwe start zou mogen betekenen 
met grote overtuiging en sterke inzet. 
Na een boeiend vragenhalfuurtje kon 
Jos Truyen, voorzitter van het arron
dissement die de vergadering voor
zat de aanwezigen uitnodigen het 
glas te heffen op het welslagen vgn 
de aktie. 
De avond in het Ontmoetingscentrum 
te Kuringen was voor de meer dan 
150 Limburgers de start voor een suk-
sesvolle veertiendaagse I 

Raadslid Alain Vervaet (VLG.) ging 
vervolgens in op het probleem van de 
«voorlopige twaalfden». Deze moe
ten volgens hem door de gemeente
raad worden goedgekeurd, wat tot 
dusver nog niet gebeurd is. De burge
meester die deze zienswijze steeds 
bestreden heeft, stelt nu raadslid Ver
vaet in het gelijk en stelt zelfs voor 
drie twaalfden te stemmen. Raadslid 
Van Hulle (Volkswil) haakt daarop in 
met de vraag waarom de begroting 
nog met werd goedgekeurd. Volgens 
de burgemeester is dit onmogelijk 
omdat twee bedragen, nl. in verband 
met het O C M W en het gemeente
fonds nog niet bekend zijn Volgens 
Van Hulle is dit geen argument de 
begroting is immers een raming, die 
dus per definitie wel op voorhand kan 
opgemaakt worden. De door Alain 
Vervaet voorgestelde motie waarin 
het gedrag van het schepenkollege 
wordt afgekeurd en waarbij aange
drongen wordt de voorlopige twaalf
den zo spoedig mogelijk goed te keu
ren, wordt afgekeurd. Hoewel dit met 
op de agenda stond, worden de drie 
twaalfden voorgesteld door de burge
meester, goedgekeurd. Dit is in Waar
schoot wellicht de eerste keer dat dit 
gebeurt. Van een «historisch ogen
blik » gesprokeni I 

Alain Vervaet brengt vervolgens het 
plan Spitaels te berde. In vele gemeen
ten, ook in het omliggende, werd daar 
in de gemeenteraadszittingen uitvoe
rig over an gedachten gewisseld. In 
Waarschoot (natuurlijk) niet Raadslid 
Vervaet vroeg zich onder meer af wel
ke de voorstellen waren van het sche
penkollege, wie daarbij waren betrok
ken en waarom de gemeenteraad 
nog niet werd ingelicht of geraad
pleegd. 

Schepen Willems antwoordde dat er 
kontakten waren gelegd met bevoeg
de personen en dat projekten werden 
voorgelegd waardoor elf personen 
zouden kunnen tewerkgesteld wor
den. Er werd daarbij gedeeltelijk reke
ning gehouden met een voorstel van 
het ACV. Eigenaardig is wel dat dit 
alles binnenskamers, onder vier ogen 
werd besproken en dat de gemeente
raad volledig buitenspel werd gezet. 

Wellicht was men bang dat ook de 
oppositie «pluimen op haar hoed» 
zou kunnen steken. 

Op de agenda stond ook een punt 
waarbij bepaalde verrichtingen, waar 
de gemeente moet over beslissen, 
niet meer aan de gemeenteraad moe
ten worden voorgelegd. De goever-
neur raadt aan de beslissingsbe
voegdheid over deze punten aan het 
schepencollege voor te behouden. 

Fons Van Holderbeke kon het hier
mee helemaal niet eens zijn : het goed
keuren van dit punt zou een aantas
ting betekenen van de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Raadsleden 
Van Hulle (Volkswil) en Van De Veire 
(BSP) sloten zich bij dit standpunt 
aan. Met medeplichtigheid van een 
ruggegraatloze CVP-fraktie werd dit 
punt evenwel goedgekeurd. Waar
schoot kreeg op die manier een beet
je minder demokratie en een beetje 
meer machtswellust. Een echt mooi 
CVP-cadeau (aan zichzelf!). 

Op het einde van de raadszitting viel 
nog een opgemerkte tussenkomst te 
noteren van Eliane Bonne (VLG.) 
betreffende de bestrooiingswerken. 
Z i j kloeg aan dat met de bestrooiing 
te laat begonnen wordt en dat ook de 
volgorde der te bestrooien straten 
niet erg logisch gekozen is. In de 
omgeving van het dorp en van de 
scholen wordt pas gestrooid nadat 
eerst een aantal minder drukke stra
ten zijn gestrooid. De burgemeester 
antwoordde daarop dat de gemeente
werklieden graag op hun normale 
uren werken, maar hij zou vragen 
vroeger te beginnen in geval van glad
de wegen. Hij kon evenwel niet verze
keren dat het personeel daann zou 
toestemmen Julien Van De Veire 
(VLG.) merkte gevat op dat het perso
neel wel op speciale uren werkt ter 
gelegenheid van recepties en aanver
wante manifestaties op het gemeente
huis. Burgemeester De Prest ant
woordde dat het personeel daarvoor 
een speciale vergoeding ontvangt 

Voor bestrooiingswerken is dit blijk
baar niet mogelijk. Uitschenken van 
bier en wijn blijkt in Waarschoot eens 
te meer belangnjker dan veiligheid op 
de weg te zijn. (wg) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30. 29-33, 36-38 
Tel. 053/240.60 

KINDERARTIKELEN ; plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels • kanierversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitri istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 
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Gentse raad boordevol VU-tussenkomsten 
De jongste raadszitting van Groot-
Gent (maandag 20 februari) was op
nieuw gekenmerkt door de talrijke (en 
omzeggens enige) tussenkomsten 
van de VU-fraktie. 
Aimé Verpaele had zich terdege voor
bereid op een tussenkomst naar aan
leiding van de goedkeuring van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Des-
telbergen. Schepen Monsaert had 

lont geroken en liet ter zitting het punt 
verdagen tot volgende maand. 
Fraktielelder Guido Demo stelde di
verse vragen in verband met het ver
keersvrij maken van de Magelein-
straat en suggereerde terzake het 
advies van de kommissie voor monu
menten en stadsgezichten. Ook de 
kwestie van de Rode-Lijvekensstraat 
werd door hem behandeld. 

Aanbevolen huizen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St.-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp • Kaas 
Tel. 055/49 94.76 
Dinsd gesloten 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST.-NIKLAAS. 
Tel. 031/76.73.44. 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten. Taverne 

zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel. 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen. 

fcEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel.,014/31.23.76 

Fabrikatie kleine lederwaren: 
bneventassen - geldbeugels - sleutel

houders 

EIGENAARS 
Wi j wensen moderne appar
tementen te hu ren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan ?.?.?., 
8460 Koksijde, tel. 058/ 
51.18.89. 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-ümburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel. 02/268.14.02 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15. MOL 

Voor feesten: 
zaal ter beschikking. 

Dinsdag gesloten. 
Tel 014/31.64 72 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71.12.40 

Verwarming - stoom - sanitair. Alle 
herstellingen 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117,TERNAT 

Tel 02/582.13.12 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
BrusselbaanH.GOOlK 

Tel. 054/33.48.57 
Uw tweede thuis! 

Automatische poortopeners 
vanyit de wagen bediend 

prijs buiten konkurrentie, 
tel. 052/35.73.63 - 35.68.89 

Plaatsing gratis 
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen. 

Platteau-Llevens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, teL 
053/66.74.56. " 

FEESTZAcEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.45.72 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten. Affligemstraat 18,1742 TER-
NAT (St.-Kat.-Lombeek). Tel. 
053/66.82.36 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Café, restaurant, speeltuin, terras. 
Woensdag en donderdag gesloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/668740. 

AANBEVOLEN HUIS 
Vraag eens naar onze speciale voor
waarden ; 02/219.49.30 of 
02/35678.44. 

DROOGKUIS-WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 
Kollegestraat 33,2400 MOL 

014/31.13.76 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734.06.43 
Na lBu 4254642 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TER NAT 

Tel. 582.14.41. 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u. Zondag gesloten 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel), tel. 014/21.36.96 
Vraag pri jzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

.UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24.1742 Ternal 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

PVBA J BORRE.MANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41.25.89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054/33.37.56 

Hugo Waeterloos gaf kritiek op de wij
ze waarop de onteigeningsvergqg-
ding van de huisjes Antwerpse voet
weg te Sint-Amandsberg werd bere
kend. Hij hield tevens een pleidooi in 
het algemeen voor de braakliggende 
stadsgronden en in het bijzonder voor 
dit vrijgekomen terrein om de nodige 
aanpassingswerken tot speelplein 
voor de jeugd te voorzien nog vóór 
de grote vakantie. 
Aan de agenda werden nog vier pun
ten toegevoegd (alle vier van de VU-
fraktie). 
Guido Deroo deed een voorstel tot 
innchting van een ombudsdienst voor 
de inwoners (en dit in navolging van 
de stad Brugge) en vervolgens vroeg 
hij bij hoogdringendheid de aandacht 
en de tussenkomst van de Raad en 
het Kollege naar aanleiding van de 
precaire toestand bij Fabelta Zwijn
aarde (de enige gekozene uit Zwijn
aarde de PVV'er dr. Nimmegeers was 
op dat ogenblik reeds huiswaarts). De 
sluiting van de nylonafdeling betekent 
een onmiddellijke werkloosheid voor 
400 arbeiders en een sluiting van het 
bedrijf voor de andere 700 binnen de 
zes maanden. 

Oswald Van Ooteghem liet zeer ge
vat de voorlopige bezwaren kennen 
van de VU-fraktie in verband met de 
princiepsaanvraag van « Promotion et 
Entreprises» tot het bouwen van het 
complex «Ter Veld» tussen Veld-
straat en Predikherenlei. In zijn volgen
de tussenkomst vroeg hij de mede
werking van het kollege om de nadeli
ge invloed tegen te gaan, geschapen 
door het personeelsbeleid van de 
NMBS in de werkplaats voor diesel-
traktie te Gentbrugge. 
Wij raden belangstellenden en vrien
den aan deze gemeenteraadszit
tingen in groteren getale bij te wonen ; 
een beetje atmosfeer kan de gezellig
heid verhogen I In principe rendez
vous, iedere 3e maandag om 18.15 

;flunD€K 

Te huur, St.-Niklaas, Fabiola-
park: app., 3 slaapkamers. Tel. 
02/731.08.76. Adv. 78 

Vakantiejobs 
S t u d e n t e n (m in imum 18 jaar) 
d ie t i jdens de m a a n d e n juli, 
aug. en sept . w e r k w e n s e n , 
k u n n e n te le foneren naar 02-
512.66.60, en v r a g e n naar 
G e o r g e t t e D e Kege l . (N10) 

Maart 
2 ST.-NIKLAAS: Info-debatavond over de «Menopauze- om 

20 u. 30 in de feestzaal Het Centrum, Mark t Onder leiding van 
mevr. Severne, psychologe en direktrice van het International 
Health Foundation. Realizatie van het Centrum voor man, vrouw 
en gezin, vz.w. 

2 ST.-AMANDSBERG: Informatieavond van V U en VUJO om 
20 u. in de feestzaal Tijl, Klinkkouterstraat Gespreksavond over 
« De sociale en ekonomische noodsituatie in het Gentse » door 
Oswald Van Ooteghem en prof. Jef Matton. Een afvaardiging 
van het « Staalarbeiderskomitee •• van Sidmar zal eveneens aan
wezig zijn. 

3 MELLE: Volksvergadering in het kader van de aktie «Nu het 
doel bereiken». Spreker: kamerlid Paul Van Grambergen. Om 
20 uur in het Brauwershuis, Brusselsesteenweg. 

3 OUDENAARDE: Diamontage door Germain De Rouck over 
« Polen », In samenwerking met de Vlaamse Vriendenkring van 
Oudenaarde en «De Zuidvlaamse». In de Volkszaal van het 
Stadhuis. 

4 DE PINTE: In samenwerking met de afdelingen Latem-Deurie 
en St-Denijs-Westrem colportage en bedelen van katern 
« Wij». Samenkomst om 13 u. aan café Borluut, Baron de Gicy-
laan. De Pinte. 

4 GENT: Kameradenbal om 21 u. in Roeland. 15-man sterke Tiro-
ler Blaaskapel. Ingericht door vriendenkring Sneyssens. 

5 GENT: Provinciale slotvergadering van de veertiendaagse in 
het Kongrespaleis. 

7 GENT: Debatavond «Na het Belgique de papa geen Vlaande
ren de papa» door Hugo Schiltz, voorzitter van de Volksunie. 
Om 20 uur in het auditorium 6 van de Rijksuniversiteit, Blandijn-
berg. Gespreksleider: dr. Guido Provoost. Organizatie: VUJO in 
samenwerking met VNSU. 

10 ST-AMANDSBERG: Gespreksavond met Maurits Coppieters, 
voorzitter Nederlandse Kultuurraad over «Wat met de oprui
ming van de sociale en humane gevolgen van de repressie » om 
20 u. in het Begijnhof van St-Amandsberg in konvent « Begga ». 
Organizatie van VUJO. 

10 ZANDBERGEN, IDEGEM, GRIMMINGE, SMEEREBBE, 
VLOERZEGEM: VU-ledenfeest om 20 u. in zaal Denderhof, 
Dorp, Zandbergen. 

12 EEKLO: Wandeling door «Het Leen» te Eeklo. Vertrek om 
14 uur Gids: Mark Boone. Organizatie: VUJO Gent-Eekio en 
Waarschoot. 

13 BEVEREN : Kookles gegeven onder kundige leiding van mej. 
Busselot in zaal van Ebes-Antwerpen «Gastronomisch koken 
op het elektrisch fornuis ». Inkom : gratis. Vertrek om 19 u. op de 
Mark t Organizatie van Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. 

18 HOFSTADE: VU-ledenfeest om 19u. 30 in zaal «Welkom» 
Hoogstraat 70. Toespraak door senator O. Van Ooteghem. Deel
name in de onkosten : 200 fr. 

18 ERPE-MERE: Tweede VU-bal in zaal Zanzibar, Dorp. Orkest : 
Sonor Band met zangeres Inge Summerland. Voorverkoop: 
50 fr. Kas: 70 fr. In aanwezigheid van schepen Louis Van Dur-
me. 

18 DE PINTE : 7e VU-Bal in zaal Sanderling, Florastraat 3, De Pinte 
om 20 u. Grote tombola met prachtige prijzen. Inkom: 80 fr. 

Op straat voor jeugdsubsidies 

Zaterdag 11 februari hielden de Volksuniejongeren van Gent en omstreken een 
pamfletteaktie (zie foto) tegen het willekeurig jeugdbeleid van de Stad Gent 
Het is in Gent algemeen bekend dat er in de Gentse gemeenteraad al heel wat 
te doen is geweest over de verdeling van de subsidies voor de jeugd. Herhaalde
lijk werden al vragen gesteld aan schepen mevrouw Foket over de verdelings
normen van deze subsidies, maar ook zij moest toegeven dat zij niet weet welke 
die normen zijn. De Gentse meerderheid (CVP-BSP) is dan ook te ver gegaan 
met eenzijdig (en zonder stemming) te beslissen dat de subsidies voor de oppo
sitie met de helft moesten verlaagd worden. In cijfers uitgedrukt betekent dit 
90 th . of 1.215.000 fr. die de meerderheid zich toeeigent en 10 th . of 135.000 fr. 
voor de oppositie, alhoewel deze 42 th . van de bevolking vertegenwoordigt Dit 
is zeker in strijd met het dekreet van 28-01-74 en van de Nederlandse Kultuur
raad, daarom hebben de VUJO van het arrondissement ook klacht neergelegd. 
Andere akties zullen volgen en de minimumeisen aan de gemeenteraad z i jn : 
dat de subsidiëring van de jeugdverenigingen wordt losgekoppeld vati de 
polit ieke voogden : een voorlopige verdeling van de gelden volgens polit ieke 
zuil en dit In verhouding tot het zetelaantal. (Jan Buyie) 

Dienstbetoon 
senator 
Van Ooteghem 
• Elke dag thuis na telefonische 
afspraak. 
• Elke derde woensdag van 19 u. 30 
tot 20 u. 30 : Dienstencentrum - Genf-
brugge. 
• Elke eerste en derde donderdag 
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 : Roeland, Kor
te Kruisstraat 3, 9000 Gent 
• Elke tweede donderdag van 20 u. 
30 tot 21 u. 3 0 : Dorpslaan 7, Heusden. 
• Elke laatste zaterdag van 11 u. tot 
12 u.: Restaurant « De Beurs », Dam 5 
Zaffelare: van 14 u. 30 tot 15 u. 3 0 : 
Café De Snoeck, Gontrode Heirweg 
49, Melle: van 15 u. 30 tot 16 u. 30 bij 
schepen Van Gijzeghem, Gaverse-
steenweg 335, Merelbeke; van 16 u. 
30 tot 17 u. bij de Geyter, Koningin 
Astridlaan 19, Bottelare: van 17 u. tot 
17 u. 30 bij Parewijck, Dorp 8, Ooster-
zele. 

N i e u w a d r e s : 
Oswald Van Ooteghem, senator, 
Oud-Strijdersstraat 29,9219 
Gentbrugge. Tel.: 091 /30.72.87. 

V A K A N T I E J O B S 

V o o r mins tens 18-jarige j o n -
genss tuden ten . M a a n d e n : j u 
li, augus tus en sep tember . 
Z i c h w e n d e n t o t : H e r m a n 
V a n d e n A b b e e l e , L o s w e g 
11 , 9328 D e n d e r m o n d e -
S c h o o n a a r d e . Tel . 052-
42.35.49. 
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WEST-VLAANDEREN 
VU-Alveringem zet 14-daagse in daden om 
Na heel wat vergaderen en bezinnen 
zijn de VU-verantwoordelijken van 
VU-Alvenngem vast besloten er kon-
kreet iets aan te doen Wij beschou
wen ons gebied nog altijd als een VU-
ontwikkelingsgebied Dat wij het daar
bij met zullen laten staat vast Ons 73-
jang VU-raadslid Willem Billiet gaf aan 
bestuur en medewerkers reeds het 
goede voorbeeld door het werven 
van een sene nieuwe leden 

Voorbee ld 

Doe zo voor t Willem en tot allen die 
met het welzijn van de VU begaan 
zijn zouden we zeggen «Volg dat voor
beeld I» Zo hebben we een heel ern-
sbge kans om ons ledenaantal gevoe

lig te verhogen We hebben reeds een 
seneuze groep nieuwe gezichten, 
maar er kunnen er nog heel wat bijko
men 
Om dit alles te bevorderen wordt bin
nenkort ook aan grondige propagan
da gedaan Een VU-katern wordt op 
ongeveer 2000 eksemplaren gebust 
met daarbij een folder in verband met 
VU-sociaal dienstbetoon en de kon-
krete hulp die wij de mens van de 
Westhoek kunnen bieden 

Welkom 
Op 10 maart as gaat in cafe - D e 
Vlaamse Leeuw» bij M Vanhee de 
volgende bestuursvergadering door, 
maar ook de laatste voorbereidingen 

Roeselare bouwt tribune 
voor de katten, 

of 200.000 fr. voor 1 zitje 
Voor de fusies was de deelge

meente Rumbeke begonnen 
met een verantwoord sportcom
plex Aanvankelijk was daar ook 
een tribune en een zwembad 
voorzien doch toen de fusies 
als onoverkomelijk werden erva
ren vlogen deze twee projekten 
in de prullemand De CVP-meer-
derheid van de nieuwe stad Roe
selare heeft alvast een projekt 
weer opgerakeld de bouw van 
een tribune voor 200 zitplaatsen 
en daarin verwerkt een huisbe
waarderswoning Stof om in een 
vinnig debat de woorden hoog-
op te doen laaien Dat gebeurde 
tijdens de gemeenteraadszitting 
van 30 januari Ditmaal was het 
de BSP die het vuur aan de lont 
stak zoals vooraf was afgespro
ken Inderdaad ofwel verwacht 
men dat grote ploegen van het 
voetbalveld zullen gebruik ma
ken en dan is een tribune met 
200 zitplaatsen veel te klein, 
ofwel IS het veld bestemd voor 
kleine ploegen zoals liefheb
bers scholen en korporatieven 
en dan is ze veel te groot Dat 
het met om een loutere vitterij 
gaat bewijzen de cijfers de 
bouw van de tnbune kost nu 
reeds nagenoeg 20 miljoen Als 
men dan weet dat de Rumbeek-

se schepen Delodder inderdaad 
toegaf dat deze infrastruktuur 
bestemd Is voor kleine ploegen 
begrijpt men dat de tnbune oord 
van jolijt voor de katten zal 
zijn en dat de vraag zeer perti
nent IS Raadslid Allewaert 
opiaerde namens de VU de sug
gestie dat het beter zou zijn die 
20 miljoen te spenderen aan de 
bouw van een sporthalle voor 
de binnensporten Anderzijds 
werd de grootte van de huisbe
waarderswoning vergeleken 
met het ontwerp voor de bouw 
van een nieuwe pastorij op de 
Godelieveparochie geraamd op 
6 5 miljoen zonder de grond aan 
huidige prijzen Deze pastorij 
zou dnemaal groter worden dan 
de conciergerie waann uiteinde
lijk toch een jong gezin met ver
moedelijk kinderen zou terecht 
komen Maar het was natuurlijk 
allemaal boter aan de galg De 
tribune komt er Dat bleek reeds 
vo or de stemming toen Babyion 
een schorsing van de zitting 
vroeg teneinde de frakties toe te 
laten de zaken nog eens te bekij-

®" De burgemeester antwoord
de immers zoetgevooisd dat 
«ge dat meugt doen maar t is 
toch geen avance » ' 

Vormingscentrum Dosfel deelt mee 
STUDIEDAG zaterdag 4 maart 1978 
te Waarschoot 

«Wat met ons 
gemeentelijk 
sportcentrum ?» 
I o u 30 Toepassing van het kultuur-
pakt in het gemeentelijk sportbeleid 
Spreker H Servaes inspekteur kul-
tuurpaktkommissie 
I I u 15 Open gesprek 
1 3 u 30 Huidige toestand der wer
ken Spreker J Vincent gemeentese 
kretans 
1 4 u 15 Kort bezoek sportterreinen 
15 u Beheer en exploitatie van ge
meentelijke sportinfrastruktuur Spre
ker L Vanherck, voorzitter West-
\/laamse Sportraad 
15 u 45 Open gesprek 
16 u 30 Besluiten en evaluatie 
W a a r ' VTB-lokaal «Het Neerhof» 
Schoolstraat 27 Waarschoot 
Deelnemersbijdrage 60 fr 
Kursusbegeleiding Mark De Jaeger 
Inschrijvingen p/a Walter Georges 
Bosstraat 11 9950 Waarschoot a e l 
091-574290) 

Bergwandelen in 
Oostenrijk 
De dienst Europeese Volkshoge
school van het Vormingscentrum Ld 
Dosfel heeft voor belangstellenden 
tweemaal 30 plaatsen beschikbaar in 
de periodes 297 78 tot 12 878 en 
12878 tot 26878 voor een vakantie 

«bergwandelen» te Obertauern in 
Oostenrijk De deelnemers verblijven in 
Rijkssportcentrum Obertauern in ka
mers van 1 2 en 3 personen 
De groepsreis gebeurt per trein 2e 
klasse met couchettes (desgevallend 
kan men ook met eigen vervoer) 
Deelnemingsvoorwaarden Indivi

dueel vanaf 16 jaar en gezinnen met 
kinderen vanaf 3 laar 
Reis- en verbl i j fkosten - f21 jaar 
8 9 5 0 f r 12-16 jaar 7 6 0 0 f r 4-12 
jaar 6100 f r 3-4 jaar 4 850 f r 
Inschrijven en inlichtingen Vor
mingscentrum Ld Dosfel Tribune
straat 14 1000 Brussel Tel 02 
219 12 02 van 9 u tot 17 u 

Nieuwe publikatie 
Heeft u reeds de jubileumuitgave 
naar aanleiding van het 10-jang be
staan van het Vormingscentrum Ld 
D o s f e l ' 
Dosfeldokument 15-16 - Vlaamse Be
weging na 1945 - Bibliografie 1970-
1975» door Willem Van den Steene 
Kostpnjs 265 fr 
Nog steeds beschikbaar Dosfeldoku
ment 10-11 « Vijfentwintig jaar Vlaam
se Beweging - Bibliografie 1945-1970 
door Guido Provoost en Willem Van 
den Steene Kostprijs 150 fr 
Te bestellen bij het Vormingscentrum 
Ld Dosfel Dienst Publicaties Benne-
steeg 4 te 9000 Gent door storting op 
bankgiro 068-0640740-82 
BIJ bestelling van beide dokumenten 
bedraagt de kostpnjs slechts 365 fr 

zullen getroffen worden door ons 
ledenfeest dat doorgaat op 18 maart 
a s in de zaal « De dne ndders» te Gij-
vennkhove 

Dat wordt beslist een Vlaams-nationa-
le topavond met als eregasten volks
vertegenwoordigers Mik Babyion en 
Emiel Vansteenkiste 
Langs deze weg zouden we alle VU-
mensen willen vragen zo vlug moge
lijk in te schrijven bij een van de 
bestuursleden 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruz«ttelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

Menen, VU 
en struktuurplan 
Sedert de laatste gemeenteverkiezin
gen IS de V U verantwoordelijk als lid 
van de meerderheid voor het schepen-
ambt van Openbare Werken 
Onze schepen Herwijn Vandenbul-
cke, IS iemand die weinig zegt maar 
des te harder werkt i 
Een van de verwezenlijkingen die 
onder zijn mandaat reeds tot stand 
kwam IS het struktuurplan 
Om de bevolking in te lichten over het 
hoe en waarom van zon plan wordt 
er door de VU-afdeling Menen een 
openbare vergadering gehouden op 
vnjdag 3 maart 1978 om 20 uur in het 
« Prinsenhof» Raats 32 te Lauwe 

Volgende punten zullen er behandeld 
worden 
— Wat IS een struktuurplan ' 
— Waarom een struktuurplan ' 
— Doelstellingen en mogelijkheden er
van 
— Medezeggenschap van de bevol
king 
— Praktische uitwerking 

Deze matene wordt uiteengezet door 
prof ir Vermeersch urbamst Witab ir 
Geldhof, Leiedal 
Hiermee komen wij ook onze kiesbe-
loften na het gemeentebeleid moet 
gebeuren als in een glazen huis, ieder
een moet inzicht kunnen knjgen in 
het bestuur en betrokken worden bij 
alle belangrijke beslissingen 

Eddie Couvreur 

MAART 

3 WAREGEM Tweede verkleed halfvastenbal in de Goedjes te 
St-Eloois-Vijve (Gentsebaan) om 20 u Inkom 60 fr 

18 ALVERINGEM Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 uur in zaal De 
Dne Ridders te Gijverinkhove 

18 KOEKELARE Bal «De Leeuwen Dansen» in zaal Zuudhove 
om 20 u 

Willem Vermandere kwam, zag en overwon 
te Kortemark 
De zangavond met Willem Vermande-
re georganizeerd door de VU-afde-
lingen van Kortemark en Zarren in de 
zaal Riva, werd een overdonderend 
sukses niet minder dan 600 aanwezi
gen genoten van de liederen van de 
Westhoekse bard Onder de aanwezi
gen bemerkten we VU-kamerlid Eiel 
Van Steenkiste, dr Dehoorne uit Hout
hulst VU-schepen De Ruiter uit Zar
ren en afgevaardigden van de 
O-L-V-fanfare uit Oostende verder 
afgevaardigden van Oostende Gistel 
en uit het omliggende Opvallend was 
de grote opkomst van de jeugd Dank 
aan allen die meehielpen bij de organi-
zatie En vanzelfsprekend ook aan Wil
lem .Vermandere en zijn gezellen Jo-
han Guido en Didier zij zorgden voor 
een onvergetelijke avond Niet te ver

wonderen dat ze met een minuten
lang applaus werden beloond Jam
mer dat onze vriend Urbain Den Blij
den ziek was hij had zelf meer dan 
100 kaarten verkocht ' 
W e wensen hem een spoedig herstel 
Tot Willem Vermandere zeggen wij 
geen vaarwel maar een klinkend «tot 
weerzie » 

Blijde geboorten 
in het Oostendse 
Op 21 januari werd Tinne geboren 
dochtertje van Jacques Vereecke en 
Annie Kemel onze hartelijkste geluk
wensen 

Op 26 januari kwam bij Willy Klutsch 
en Jacqueline Odent (Oostende-Vuur
toren) een zoontje Nico hij is welkom 
en hartelijke gelukwensen 

Prins karnaval en 10 kilo pannekoeken 

FVV en VU te Menen bewezen dat Vlaanderen nog kan feesten 150 
ouders en kinderen verwelkomden er Prins Karnaval Kandidaat Jacky 
10 kilo pannekoeken werden achter de kiezen gestoken en ettelijke 
koppen koffie uitgeslurpt De grootste beloning voor het dagenlange 
werk van de inrichters waren de tientallen glunderende kindergezich
ten wanneer zij hun geschenk toebedeeld kregen CEddie Couvreur) 

""•"Vyv^.,., ^ - ' 

VU-bezoek aan Picanol te leper 
O p u i tnodig ing van b o v e n v e r n o e m d e firnna b rach ten d e min is ters de B r u y n e en V a n d e k e r c k h o v e s a m e n me t 
VU-voo rz i t t e r H u g o Schi l tz w o e n s d a g 15 februar i e e n bezoek aan dit W e s t v l a a m s bedr i j f me t vi /ereldnaam 
He t w a s v o o r onze plaatsel i jke sena to r M iche l C a p o e n ( l inks o p d e fo to ) een g r o t e eer he t geze lschap t e 
m o g e n rond le iden in d e w e e f a u t o m a t e n p r o d u c e r e n d e f i rma, w a a r o n g e v e e r 2 000 m e n s e n t e w e r k g e s t e l d 

Bovens taande fo to w e r d g e n o m e n in de afdel ing « resea rch » W e h e r k e n n e n de V U - m e n s e n s a m e n met 
leden van de d i rekt ie in het m idden VU-bes tuu rs l i d Roger V a n d e n b i i c k e t e w e r k g e s t e l d als a rbe ider in deze 
afde l ing rech t s voo raan Ivan L a m b e e t s v o o r de d ienst « microf i lm » 

WIJ t l 
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FEESTELIJK 
LEVEN 

Het kan! Het is mogelijk! Uw woning kan voor U méér 
betekenen dan alleen maar een dak-boven-het-hoofd, 
méér dan een weergaloze belegging, méér dan een 
prestige objekt. 

Tot nog toe diende een woning ons alleen maar te 
beschermen tegen regen en wind, tegen hitte en kou
de, misschien zelfs tegen geburenhinder, straatlawaai 
en indiskretie, maar dat was dan ook alles. Niemand 
bekommerde zich om de soms schadelijke aardstra-
len, om de doorgaans giftige synthetische verf of de 
vele (nochtans gebruikelijke) schadelijke of onaange
name vloer- en wandbekledingen, muren, dakbedek
kingen, enz... Niemand dacht er aan de oorzaken van 
ademnood, lusteloosheid, angst, hoofdpijn, allergie, 
slechte spijsvertering, slapeloosheid, rheuma en ande
re banale en/of welvaartskwalen te zoeken in de 
bouwplaats of materialen. 

Het begon in de badkamer (die in 95 % van onze 
woningen onbiologisch is) het spaarde de keuken, 
noch de woonkamer om daarna te eindigen in de 
slaapkamer. Zeldzaam waren de architekten of dok
ters, die enig benul hadden van bouwbiologie. 

Het heeft ons jaren studie en heel wat proef nemingen 
gekost, vooraleer wij nu, met de hand pp 't hart, kun
nen getuigen dat de toepassing van elementaire 
regels van de bouwbiologie in onze woningen een 
zegen betekent voor de bewoners. 

Wie het geluk heeft de dag te beginnen in het stralen
de licht van zonnige thermolampen, binnen de ceder
houten wanden van onze skadinaafse badkamer, ver
liest geen energie noch straalkracht aan vijandige kil-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 

Ie muurtegels. Hij bespaart zich niet alleen enorme 
verwarmingskosten, maar vooral onbehagen en kippe-
vel. 
Wie in de woonkamer genieten kan van de geparfu
meerde warmte van onze houtkachel ofwel gewoon 
languit kan uitstrekken op onze behaaglijke ridder-
vloeren, spaart niet alleen vele briefjes van duizend, 
maar vooral euforie, optimisme, levenskracht en weer
standsvermogen tegen ziekte. 

Wat wist men tot nog toe van de schadelijke invloed 
van al te grote glaspanelen, van ondoordringbare dak
bedekkingen muren, van storende invloeden van elek
trische apparaten en leidingen ? 
De bouwbiologie is een jonge en toch oude weten
schap, die uit de vooruitgang van vele andere weten
schappen is geboren. Terwijl in de USA en Duitsland 
méér geld wordt betaald aan bouwbiologen dan aan 
architekten, staan onze studiediensten als eersten in 
België onze klanten gratis met raad en daad ter zijde. 

Wie er méér wil over weten nodigen wij bovendien 
graag uit op onze regelmatige voordrachtavonden. 
Dat het echter mogelijk is bestendig in villegiatuur te 
leven, en dank zij een behaaglijke woning heel 't jaar 
door feestelijk te leven kunnen wij zo stilaan bewijzen. 
Het kan. Het is mogelijk U hoeft het maar te willen. 

Walter Kunnen 

ONZE INFORMATIECENTRA: 

2610 WILRIJK, Pr Boudewijnlaan 323 

1000 BRUSSEL, Kolonienstraat 50 

3600 GENK, Winterslagstraat 22 

9000 GENT, Onderbergen 43 

3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 

2700 SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54 

Tel (031)493900 

Tel (02)2194322 

Tel (011)354442 

Tel (091)251923 

Tel (016)233735 

Tel (031)767327 

Ik GEOPEND : alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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ALFONS TUBBECKX: 

GEEL — Zaterdag wordt in Winkelomheide het 
feest van de verzoening gevierd. De twee voetbal
ploegen, twee fanfares, twee duivenploegen zul
len dan (voor goed ?) hun oude vetes in de archie
ven begraven. Immers, dan wordt Alfons Tub-
beckx gevierd omwille van zijn kwarteeuw inzet 
als gemeenteraadslid. 
Jarenlang kon een diepgewortelde ruzie in de 
dorpspolitiek niet bijgelegd worden. Typisch was 
wel dat twee fanfares met dezelfde benaming 
mekaar voor de voeten.liepen. 
Als al de vrienden en diegenen die door Fonske 
van Winkelomheide geholpen werden nu zaterdag 
in « De Hoef» aanwezig zijn, dan moeten de gega
digden vroeg opstaan om een goed plaatsje te 
bemachtigen. 

'• 'Alfons Tubbeckx wordt dus gevierd omdat hij 25 
jaar ononderbroken In de gemeenteraad van Geel 
zetelt Van zo'n viering Is hij niet vies — hij is trou
wens een stille feestneus — maar toch staat hij er 
huiverig tegenover dat zijn vrienden hem te veel 
zouden ophemelen. 
Fons TUBBECKX: «Ik heb aan de organizatoren al 
laten weten dat ik er niet zot op ben om medailles in 
ontvangst te nemen, en dat ik zo'n dingen zeker 
nooit zal dragen. Het feestgebeuren zelf zal mij wel 
deugddoen, temeer omdat ik dan enkele vrienden 
van het eerste uur zal terugvinden.» 

Scaldis 
— Eén van uw oude makkers Is de huidige minis

ter Hector De Bruyne. Zaterdag zal deze oude 
schoolkameraad van U een eregast zijn op de feest
viering in Geel. We vernamen dat u een vergeeld 
handgeschreven gedichtje van hem met veel zorg 
bewaart, waarvan de twee laatste zinnen als volgt 
luiden: 

Hoe zult g'onder Scaldis doorkomen, 
Na 't offer van 't geld aan het bier ?» 

Het zijn wellicht aangename herinneringen aan stu
dentikoze tijden... 
• Fons TUBBECKX: «Ik heb inderdaad op dezelfde 

schoolbank gezeten als mijn goede vriend Hector 
De Bruyne ; dat was in de St.-lgnatius Handelshoge
school. Het was de vierde van de bloemenmaand 
van '38 toen ik het gedichtje ontving dat voor mij 
nog zoveel prettige herinneringen oproept. Hector 
De Bruyne, die het overigens van huize uit niet zo 
breed had, kwam op een dag zakgeld te kort om 
met de tram naar huis te gaan, en ook de Schelde-
tunnel te nemen. 
Omdat ik hem als schoolmakker voorthielp heeft hij 
mij uit dank enkele verzen toevertrouwd. 

Naderhand zijn we snel verschillende wegen gaan 
bewandelen, maar e's Vlaams-nationalisten van het 

eerste uur trokken we wel — tot op vandaag — in 
dezelfde richting, op weg voor de realizatie van het 
zelfbestuur voor Vlaanderen.» 
— Hoe ben je in de politiek aktief geworden, van 
huize uit ? 
Fons TUBBECKX : « Helemaal niet. Wél door enke

le omstandigheden. De interesse voor politiek groei
de langs mijn studies; ik had grote belangstelling 
voor handels- en konsulaire wetenschappen, en 
voor geschiedenis. De lijn doortrekken naar de poli
tiek verloopt vanuit dat onderwijs haast als van
zelf. » 
— Het werd uiteraard in die tijd nog niet meteen 
een VU-strijd In Geel ? 
Fons TUBBECKX: «Ik heb mij reeds in '47 aange
diend als Vlaams-nationalist, maar het zou wel een 
tijd duren vooraleer wij met de VU-affiche uitpak
ten. Voordien was ik lid van de DSK, Dietse studen-
tenkorps, en later van « Bundeling ». 
Vlak na de oorlog heb ik niet lang geaarzeld om mij 

laten. Zijn portret werd dan slechts bijgezet, na lang 
en herhaaldelijk aandringen van mij. Ik mag zeggen 
dat ik veel mensen voortgeholpen heb met mijn uit
gebreid sociaal dienstbetoon. Men waardeerde 
vooral dat ik, met mijn ervaring van boekhouder, 
dossiers nauwgezet behandelde. Dat entoesiasme 
is er wel niet bij de leden van de meerderheid, als ik 
telkenjare tussenkom bij de bespreking van de 
begroting.» 

Heiknuiters 
— U zetelt nu ook in de interkommunale Interkem
pen: trouwens door de gemeenteraad met het 
meest aantal stemmen aangeduid... Kan een ge
meenteraadslid in zo'n beheerraad wel Iets uitrich
ten? 
Fons TUBBECKX: «Zeer zeker, maar het vergt 
veel studiewerk. Op de interkommunales is al zeer 
veel kritiek uitgebracht. Het dossier van de elektrici
teitsbedeling heb ik nu op mijn werktafel liggen en 

«In Winkelomheide 
zag men 

alles dubbel» 

aan te dienen als kandidaat voor het parlement. 
Maar, mijn belangrijkste politieke inzet ging wel 
naar de gemeentepolitiek. 
In '49 kreeg ik 1.600 voorkeurstemmen. Ons verkie
zingsprogramma had toen nog voor het grootste 
gedeelte betrekking op de nasleep van de oorlog ; 
wij vroegen toen herziening van processen, eerher
stel, en wij protesteerden fel tegen de repressie, de 
broodroof, en de retro-aktieve wetten van Londen. 
In '52 kwam er in de CVP van Geel ruzie; stilaan 
heb ik mij dan van die lijst losgeweekt. 
Men had mij niet op de modellijst willen opnemen, 
maar toen werd gestemd over de samenstelling 
van de lijst en kreeg ik 148 stemmen van de 154, 
die de modellijst afkeurden. 
Het gevolg : ik kreeg na veel strubbelingen toch de 
laatste plaats op de lijst, zoals ik gevraagd had. En 
bij de verkiezingen zelf kreeg ik de meeste voor
keurstemmen achter mijn naam.» 

Portretten 
— Wanneer kwam dan de definitieve VU-start In 
Geel? 
Fons TUBBECKX: « Men heeft mij lang geduld als 
een lastig man bij de CVP-lijst. Ik was immers niet te 
rangschikken bij een of andere «stand», en ook 
mijn Vlaamsgezindheid was de heren van het 
bestuur met welgevallig. 
Ik werd vies bekeken als lid van de O-groep, de 
ongeorganizeerden, en in '58 werd dat definitief de 
groep van de « ongewensten ». 
Ik kwam in die periode in kontakt met Jo Belmans. 
In '64 pakten we dan definitief uit met een onvolledi
ge VU-lijst. We behaalden in de raadszaal van Geel 
meteen twee zetels. 
Dat is niet zonder kleerscheuren gegaan. In die tijd 
was VU-gezindheid nog een doodzonde. Jo Bel
mans heeft dat bijvoorbeeld hard gevoeld : hij werd 
als lesgever in het kollege ontslagen omdat hij voor 
de VU opkwam.» 
— Heb je van toen af gedurende de voorbije 25 

jaar, veel kunnen bereiken op het gemeentehuis ? 
Fons TUBBECKX: «In het begin waren het kleinig
heden, want de politieke tegenkanting en naijver 
was groot. Om dat te illustreren heb ik een spre
kend voorbeeld. De vroegere kommissaris had een 
verzameling portretten van de opeenvolgende bur
gemeesters van Geel. Hij schonk die aan de 
gemeente, op voorwaarde dat die portretten op 
een openbare plaats zouden bewaard worden. 
Men nam het kloeke besluit deze op te hangen in 
de raadszaal, maar... het portret van oorlogsburge
meester VNV-er Pelgroms werd uit de serie wegge-

ik heb een goede hoop konkrete resultaten te berei
ken. 
Kijk eens hier, de elektriciteitsproduktie is op Gent 
en Luik na, in handen van dne grote producenten, 
die op hun beurt gekontroleerd worden door het 
grootkapitaal. Uiteindelijk zijn het twee grote hol
dings (Électrobel en Traction et Electricité) die de 
elektriciteit duur verkopen. Er gebeuren commer
cieel onzinninge transakties, die wél in het voordeel 
van winstaandelen spelen. In de gemeenteraad heb 
ik reeds herhaaldelijk gewezen op de werking van 
financiële gangsterbenden.» 
— Dit weekeind worden, met de karnavalfeesten 
en de huldiging in Winkelomheide, de politieke mes
sen even weggestoken... 
Fons TUBBECKX: « We zijn niet vies van het fees
ten. We hebben trouwens een sterke karnaval-
groep « de Heiknuiters », en we verkiezen dit jaar de 
14e karnavalprins. 
Reeds van in de jaren '30 was ik bestuurslid van de 
fanfare. Jarenlang is de naijver tussen de twee 
dorpsfanfares groot geweest, en herhaalde verzoe
ningspogingen mislukten keer op keer. Je moet 
weten dat wij in ons dorp, met 1500 inwoners, twee 
fanfares hadden, twee voetbalploegen, twee duiven-
ploegen... In '65 nog staken de rivalizerende groe
pen de messen naar mekaar uit. Maar nu zetten we 
de feestneuzen op. Behalve onze eigen «Heiknui
ters» zal ook de Sint-Annablaaskapel van Dilbeek 
zorgen voor de stemming.» 
— Van die muziekgroep Is U de peten.. ? 
Fons TUBBECKX : « De Sint-Annablaaskapel werd 
inderdaad opgericht op mijn trouwfeest, nu tien jaar 
geleden. Meteen weet je dan ook dat ik een «late 
roeping » ben ; maar met mijn vrouw en ons zoontje 
Tijl voel ik mij nog een jonge man.» 
. — Prettige karnavaldagen dan maar, en veel goe
de moed bij het verder politiek werk. Misschien 
behaal je nog een rekord als raadslid dat het langst 
ononderbroken in de gemeenteraad zetelt (hds) 
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