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Roofbouw op de toekomst
Terwijl de Senaat een week na
de Kamer het Egmontdebat nog
eens overdoet, gaat de aandacht
in de pers — en stellig ook bij
de publieke opinie — alweer uit
naar de ekonomische krisis en
de benarde toestand van de
staatsfinancies. Twee
gebeurtenissen hebben terzake
de week gemarkeerd : het eerste
gesprek van de regermg en de
sociale partners over de
financiering van de sociale
zekerheid en de hakbijlronde,
waarbij de lopende begroting
wordt doorgelicht departement
per departement.
Wat de hakbijlronde betreft
moet worden aangestipt dat het
hier gaat om een budgettaire
operatie die beperkt is tot het
lopend jaar. Ze kan wellicht de
aanloop vormen voor de
ruimere opzet. Aan een

algemeen saneringsplan is de
regering echter nog steeds niet
toe, alhoewel de tijd dringt.
Het gesprek tussen de regering
en de sociale partners is
begonnen met de.eis van
ACV-chef Houthuys, dat niet
mag geraakt worden aan de
veertiende maand kinderbijslag.
We zitten dus nog altijd volop in
de fragmentaire faze. Het is
nochtans hoogst noodzakelijk,
dat een globaal plan voor
bezuiniging en sanering wordt
opgemaakt Dit plan moet het
resultaat zijn van een ruim
gesprek tussen alle
betrokkenen, waarbij de
bereidheid moet voorzitten om
alle aspekten door te lichten en
geen enkel taboe te
aanvaarden.
Men kan niet tegelijkertijd
hebben en goedvinden, ledere

groep hanteert het begrip van
de verworven rechten als het
om zichzelf gaat. Nochtans zou
iedereen moeten begrijpen dat
we allemaal in dezelfde schuit
zitten en dat de sanering, overal
waar ze mogelijk en nodig is,
moet samengebundeld worden
tot een globale inspanning.
Het is evident dat dit niet mag
geschieden ten koste van de
zwaksten. Het is eveneens
duidelijk dat de miljardenput
niet kan gevuld worden door de
belastingdruk — rechtstreeks of
onrechtstreeks — nog op te
drijven. De grens terzake is
bereikt en reeds nu treden
afstotingsverschijnselen op.
Er zal moed nodig zijn om de
zgn. verworven rechten door te
lichten en desnoods op de
helling te zetten. Is het
bijvoorbeeld billijk, van meet af

aan te stellen dat een gesprek
slechts mogelijk is mits het
aanvaarden van de veertiende
maand kinderbijslag, wat
neerkomt op een extra-uitgave
van meer dan zes miljard ? Ook
hier mogen de zwakkeren zeker
niet het slachtoffer worden.
Maar dringt de vraag zich niet
op, of een deel van onze sociale
voorzieningen niet terechtkomen bij groepen die er
eigenlijk geen nood aan
hebben ' • D e kringloop van
redeneringen vanuit het eigen
groepsbelang moet doorbroken
worden. Wie spreekt van
fraude-bestrijding, mag niet
eenzijdig stellen dat het om de
fiskale fraude gaat of om de
sociale fraude. De bereidheid
moet aanwezig zijn om de
fraude globaal, onder haar
verschillende aspekten aan te

pakken. En wie zou durven
beweren dat er geen
staatsgelden op lichtzinnige
wijze worden verspild ?
De huidige regering steunt op
een dergelijke indrukwekkende
meerderheid dat zij bij machte
moet zijn om ten eerste aan het
land duidelijk te maken hoe de
zaken ervoor staan, en ten
tweede om van iedereen de
billijke inspanning te vragen die
nodig is. De Volksunie, die los
staat van kapitalistische en
sociale drukkingsgroepen, moet
daarbij een aktieve rol spelen.
Met het fragmentaire beleid
gelijk het tot nog toe is gevoerd
en met het vasthouden aan de
groepsego'i&men komen we er
niet. Het moet voor eenieder
duidelijk zijn dat wij zo bezig
zijn roofbouw te plegen op onze
toekomst.
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Het langverwachte parlementaire encigicuebat
wordt dan toch voor eerstdaags aangemeld.
Onze (on)veilige toekomst zal er door bepaald worden. ^'« "^

ftlfgt VU geen klappen

OPini€s
nemen dat de termijn gesloten was,
waarover ik totaal onwetend was Nu
stelt zich de vraag om welke reden
dan men de termijn had g e s l o t e n '
Dat IS totaal verkeerd en zeer onrechtvaardig Tot besluit iedereen, en te
allen tijde moet van dit recht gebruik
kunnen maken Dan kan men spreken
over demokratie

FACILITEITEN TE BRUSSEL
Den Belgiek, die Noordfranse staat,
moet kapot Het Egmontpakt is en
was de laatste kans voor dit rotstaatje Komt het Egmontpakt erdoor dan
betekent dit enkel een aantal jaren
meer uitstel van executie Komt het er
niet door dan zal het spel vluq om
zeep zijn als de echte Vlaamsbewusten er eens eindelijk komaf mee willen
maken en het volksbelang stellen
boven het staatsbelang
O felix culpa gelukkige fout, dat
Egmontpakt De Vlaamse Beweging
die ongeveer 10 jaar stillag, is terug
volop in beweging en op gang gekomen, met een stroomversnelling waarvan de echte omvang slechts later zal
kunnen gemeten worden inderdaad,
voortaan <• gedaan met geven en toegeven» «omdat mensen belangrijk
zijn •• I En ook omdat mensen belangnjk zijn en onrecht in recht moet
omgebogen worden, moeten wij, Vlamingen, alle gebied dat ons w e r d ontstolen terugkrijgen, Brussel uiteraard
inbegrepen Met in den beginne in
Brussel bv faciliteiten voor de Franssprekenden Als de leeuw zijn tanden
laat zien, zal het wel gaan Want in de
politiek IS letterlijk alles mogelijk
J L, De Panne

KARDJAK
Een van de oudvlaamse woorden,
van ver voor onze tijdrekening, is
kardjak Dit woord dateert van toen
onze voorouders nog wolvenjagers
waren Het woordje kardjak is oeralkeltisch en dneledig van struktuur en
de samenstelling ervan is ku- ere- djuke en hieruit ontstond het meer Latijnse woord Guwardja of Guardia, in 't
Frans la garde Ku-er -djak betekent
letterlijk alles wat beschermt tegen

de wolf en ook de persoon die
bescherming biedt of de wolf doodt
De huwertje of de houwaert, o trotse
namen Het woord kardjak betekende
ook
alle wapens om de wolf te
doden Hieruit ontstonden woorden
als gewerre = geweer =
guerre
Z o beteken de kardjak = de boog en
kardjuk = de pijl Dit woord gebruiken de eskimo's nu nog Maar de
boog kan met altijd gespannen blijven
alhoewel een ontspannen boog ook
gevaarlijk is Deze diende dan als
zweep om stoute jongens mores te
leren met de striemende pees Ja,
geef ze maar van de kardjak De
boog van onze voorouders is in de folklore beland en de scherpe pijlen vervangen door kogels uit vuurwapens
Het woord heeft men echter behouden Kardoes, cartouche, cartoccio zijn woorden die de pijl, de kardjuk, hebben vervangen
F V A , Zulte

Daar voor V U J O (Arr Brussel), Brussel nog steeds de grootste Vlaamse
stad IS IS het duidelijk dat zij de hoofdstad van Vlaanderen moet worden
Toen men twee jaar geleden op het
Zangfeest te Antwerpen te kennen
gaf dat het Antwerpen moest zijn die
hoofdstad zou worden van Vlaanderen kwam dit als een dolksteek bij de
Brusselse Vlamingen aan
Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven
(dus Vlaams-Brabant) zijn duidelijk de '
gebieden die het hardste moeten
vechten om met te verdrinken in de
franskiljonse bourgeois-modder
Het IS dan ook een plicht van heel
Vlaanderen voor Brussel en de rest
van Vlaams-Brabant offers te brengen
W e denken dat het dan ook zeer
belangrijk is dat de Volksunie steeds
kordaat in de nabije toekomst zal ijveren voor Brussel als Vlaanderens
hoofdstad
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Ik vind het ongehoord dat onze mandatarissen de PTT-begroting goedgekeurd hebben
De aanklachten geuit door L Van
Steenkiste (specialist in deze zaak)
zullen wel juist zijn maar bij de stemming wordt hij door zijn kollega's partijgenoten met gevolgd In het circus
hebben vroeger de regenngspartijen
elkaar gedekt en nu gebeurt dit ook
door onze mandatanssen i (De V U is
anders dan de anderen O
Ofwel IS het beleid ( ' ) goed en dan
stemt men v o o r , ofwel is het slecht
en dan stemt men tegen i Er mag
geen tussenweg zijn i (In het PTT-geval moest men de stemming uitge-
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Ik betuig mijn eensgezindheid met J V
uit Brugge en dientengevolge met
M H V uit Heverlee Dat wil zeggen,
dat ook ik het opgeven van Brussel
als hoofdstad van Vlaanderen een
fout vind
AJ,Eke

Er zijn bij ons bepaalde flagrante
inbreuken, betreurenswaardige discriminaties waaraan dnngend een einde
dient gesteld te worden
Immers hoe is het gesteld met de
rechten
van de
krijgsgevangenen
1940-1945 7 In het bijzonder de krijgsgevangenen met zes maanden krijgsgevangenschap '^
Welnu, ZIJ hebben het recht aanspraak te kunnen maken op het statuut der krijgsgevangenen, dus op de
groene kaart Ten titel van inlichting,
meer dan 1/4 der krijgsgevangenen,
wordt hun dat recht ontnomen
En niemand minder dan de zogeheten
vaderlandlievende verenigingen zijn
de oorzaak van dit groot onrecht Zij
hebben een termijn vastgesteld Zij
hebben al zeer lang deze termijn
gesloten Zij hebben beslist deze termijn met meer te heropenen Dus zij
alleen beslissen en stellen de wetten
De regeringen moeten steeds buigen
De regeringen blijven gevoelloos, lamlendig en passief
De plicht van deze zogeheten vaderlandslievende verenigingen zou zelfs
nl hierin moeten bestaan, de belangen van de krijgsgevangenen te behartigen, maar met te dwarsbomen en
te saboteren
Immers, de krijgsgevangenen met zes
maanden krijgsgevangenschap, in het
bezit van het statuut der krijgsgevangenen en de groene kaart, hebben
het recht op 64 jaar met pensioen te
gaan Welnu, ik ben ook een krijgsgevangene net zoals nog veel anderen
met zes maanden krijgsgevangenschap
Eertijds deed ik mijn aanvraag tot het
bekomen van het statuut der krijgsgevangenen dus ook de groene kaart
Maar tot mijn zeer grote verwondenng en verontwaardiging moest ik ver-

onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98,15. Ook 's zondags open.
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Deheegher Jan
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Tel 091/22 45 62

VLAAMSE SCHOLEN
IN BRUSSEL
Het lot der Brusselse Vlamingen ligt
nu, door het gemeenschapspakt, volledig in eigen handen Vlaamse scholen
zullen er komen als er maar leerlingen
zijn Vlaamse Brusselaars slaat, boven alle partijpolitiek, de handen in
elkaar Laat alle passies vallen Stuur
uw kinderen naar Vlaamse scholen
en met een beetje goede wil kunt U
een gebuur of een vriend er toe aanzetten hetzelfde te doen
Echo's uit franskiljonse middens noemen het ergerlijk dat er voor Vlaamse
kinderen het dubbele gespendeerd
w o r d t Dat zegt g e n o e g '
J V , Erps-Kwerps
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Verkoop - Verhuur
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E D S Gent
RED. — De belangrijkste kongresbesiuiten van Brussel en Halie-Vilvoorde, nl de aktuaiiteitsresoiuties, hebben WIJ veertien dagen geleden gepubliceerd
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steld hebben tot men de ware toedracht kende)
ik ben ook ten zeerste verbaasd
geweest, de besluiten over het Kongres Brussel, Halle-Vilvoorde van 11 -2
in ons weekblad met te hebben kunnen lezen

Z o wordt mij dit recht op zeer onbillijke en onredelijke wijze ontnomen
Met het gevolg dat ik op 64-jarige leeftijd met met pensioen kan gaan Bijgevolg, is dat een tweede recht dat mij
onrechtvaardig wordt ontnomen
Ik vind het waarlijk afkeurenswaardig
vanwege deze zogeheten vaderlandslievende verenigingen een dergelijke
schandalige handelswijze op na te
houden Hun houding is alles behalve
vaderlandslievend en vooral alles behalve menslievend
Z o IS het eveneens gesteld met de
andere statuten
Het zou met onbelangrijk zijn, moest
men eens het geweten gaan onderzoeken van al die zogeheten vaderlandslievende verenigingen Welke helden men daar zou ontdekken '
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat
het geen vaderlandlievende verenigingen zijn, daar zij de rechten van
meer dan 1/4 der krijgsgevangenen
ontnemen
Ofwel, hebben al de krijgsgevangenen, met zes maanden krijgsgevangenschap het recht op het statuut
der krijgsgevangenen, op de groene
kaart en om op 64-jange leeftijd men
pensioen te kunnen gaan
Ofwel geen enkele
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Waarde lezer(es).
Lange tijd werd publiciteit in de
dag- en weekbladpers door sommigen met vieze ogen bekeken.
Anderen voerden aan dat een
"aankondiging" van welke aard
ook nieuwswaarde bezat en ontegensprekelijk tot de inhoud
behoorde. Hoe het ook zij :
publiciteit is niet meer weg
te denken uit de pers.
Ook ons weekblad krijgt zijn
deel van dit verschijnsel.
Vanwege het komitee van
redakteurs een kleine bede
tot onze lezers.
Wie in Wij adverteert doet dit
zo maar niet. Men doet het
omdat men het lezerspubliek
interessant vindt, de moeite
waard om aan te spreken.
De redaktie heeft een groot
hart voor Wij-adverteerders
en prijst deze aan bij haar
lezerspubliek.
(Ook al blijft elke adverteerder verantwoordelijk voor
de inhoud van de afgehuurde
ruimte).
Gebruik maken van publicitaire
aankondigingen in "Wij" is een
wederdienstje onder vrienden.
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Energiebeleid
eindelijlc
ter disicussie in parlement?
Het reeds lang beloofde energiedebat in het parlement zou nu binnen enkele weken kunnen starten. Dat beloofde alvast minister van
Ekonomische Zaken, Willy Claes, die bekendmaakte dat op zijn
departement momenteel hard w c r d t gewerkt aan een «witboek over
de globale energiepolitiek ».
Enkele krachtlijnen daarin zouden zijn : beveiliging van bevoorrading
in alle orpstandigheden, de grootst mogelijke verscheidenheid in
energiebronnen en -soorten, het rationeel gebruik van beschikbare
energie, en de strijd tegen de verspilling. Ook zal gehandeld worden
over de aanmoediging van het onderzoek naar en de ontwikkeling
van diverse energiebronnen met respekt voor het leefmilieu en het in
acht nemen van de veiligheidsnormen.
Veiligheidsnormen kan dan zowel betrekking hebben op het veilig
stellen van de bevoorrading van het land, als op het indijken van
ongelukken met bij voorbeeld kernenergie.
De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk aangedrongen op een debat
over de verdere ontwikkeling van kernenergie in het parlement, vooraleer nog nieuwe kerncentrales worden gebouwd.

Kernenergie heeft enorme
risi kof alitor
Voor de werkgroep «energie»
van de V U heeft volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere .de
« sociale kost» van kernongevallen berekend Hij komt daarin tot
de konklusie dat een groot falen
in
het
kernenergiegebeuren
geenszins kan uitgesloten worden, en dat de gevolgen van een
L O C A (het grootste ongeval in
een kerncentrale) zo immens zijn
dat, ook al zou het risico van zo 'n
gebeuren volgens statistici erg
klem zijn, de kernenergie voor de
mensheid onaanvaardbaar is.
Willy Desaeyere «Jarenlang hebben de voorstanders
van kernenergie volgehouden dat 'n belangrijk kernongeluk
uitgesloten

was. De ervaring heeft intussen
geleerd — en het Tihange-incident herinnert er ons aan — dat
nucleaire
energie
produceren,
een menselijke aktiviteit is zoals
een andere (zoals autorijden en
huizen bouwen) zodat
kernrampen in plaats van onmogelijk integendeel zonder meer onvermijdelijk zijn. Deze
energiefirma's
hebben er blijkbaar alle belang bij
een «laag profielte vertonen,
met andere woorden alles op
alles zetten opdat de werknemers in een kerncentrale zich met
bewust worden van de risico's
die ZIJ lopen, en hiervoor
onder
meer geen loonkompensaties
eisen

INSCHRIJVINGSRECHTEN
BEKOREN
FRANSTALIGEN NIET
Onmiddellijk na' de ondertekening van het Egmontpakt, In mei
vorig jaar, werd als één van de
grote bezwaren geopperd dat de
frankofone olievlek die in de
voorbije jaren stilaan o p d r o o g de, nu opnieuw met o.m. de
inschrijvingsrechten uitbreiding
zou nemen.
Dat die vrees ongegrond was,
wordt nu reeds uit onverdachte
hoek aangetoond.
De immobiliënkamer van Brabant stelt in haar jongste koniunktuurbericht cynisch vast dat
« Waals-Brabant
profiteert
van
de taalkundige
uitwassen
in
Vlaams-Brabant.»
Franstaligen hebben ook in de
voorbije
12 maanden
bouwgrond en woningen bij voorkeur
in Waals-Brabant gezocht, ondanks de voorgenomen invoering van het inschrijvingsrecht
in een aantal Egmont-deelgemeenten en -wijken.
Zoals we er reeds eerder op
wezen speelt ook de stipte toepassing van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse de frankofonen NIET in de kaart; een voorafbeelding
van wat mogelijk
zal
zijn als het grondbeleid
tot
de
exclusieve bevoegdheid
van het
Vlaamse Gewest zal
behoren!
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Spekulanten werden in VlaamsBrabant fel ontmoedigd door de
verhindering van honderden hektare verkavelingen of herziening
van verkavelingstoelatingen.
In een aantal gemeenten wordt
daarenboven eindelijk wat meer
nauwgezet toegezien op de beveiliging van het Vlaams karakt e r ; iets wat burgemeester Ernest Soens destijds nog als
vreemde eend in de Vlaams-Brabantse bijt deed.
Met de oprichting van het Vlaam-

se parlement en de splitsing van
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zal door de
Vlaamse politici de uitdoving
van de verfransing in Vlaamse
gemeenten rond BruSsel nog
kunnen versneld- worden. Het
spreekt vanzelf dat de Brabantse immobiliënkamer de afname
van het aantal bouwlustigen —
wegens stijging van de grondprijzen tot 20 o/o — niet entoesiast b e g r o e t ; maar deze evolutie zal wel de «groene gordel
rond Brussel» onverwacht nog
een laatste goede kans geven.
Stippen we öok nog aan dat in
het vermelde konjunktuurrapport eveneens melding wordt gemaakt van een verhoogde vraag
naar woningen in de Brusselse
agglomeratie. Brussel opnieuw
bewoonbaar maken •— één van
de grote
beleidsopties
van
staatssekretaris Vic Anciaux —
draagt eveneens bij tot de beveiliging van Vlaams-Brabant tegen
verstedelijking én verfransing.
Is het weer een toeval dat de
«grote pers» aan het
bericht
van de Brabantse
immobiliënkamer (tot woensdag) geen, of
nauwelijks,
aandacht
besteedde... omdat er geen
elementen
tegen het Egmontpakt kunnen in
gevonden worden... ? (hds)

De kernindustne volgt deze nefaste taktiek tot in het absurde toe,
en is bijzonder
mediaschuw.»

Bezwaren
Voor Willy Desaeyere is kernenergie onaanvaardbaar omdat
kernongevallen enorme sociale
kosten met zich meebrengen.
mensenlevens, verminking, werkonbekwaamheid,
aanslepende
ziekten.. Maar, eveneens omdat
er zove, ' andere bezwaren zijn.
het investerings- en financieringsprobleem, de uitputting van de
uraniumvoorraden, het probleem
van embargo's, gevaren van terrorisme, sabotage, oorlogszucht...,
de grote afvalberg, stralingen bij
de normale werking van een kerncentrale, de termische vervuiling
(van rivieren), de vervoerproblemen van het gevaarlijk goedje, de
verscherpte polihebewaking van
centrales en kernindustrièlen, en
zoveel meer...
Voor deze lijst van bezwaren kan
de politieke overheid toch niet
onverschillig blijven.
Een zeer ernstig kernincident zou
«volgens het boerderijcohier van
de technische hogeschool van
Twente » 140.000 tot 550.000 mensen terstond doden, en in totaal
zouden er nagenoeg 1 miljoen
slachtoffers vallen.
Men moet rekening houden met
een wolk die zich verspreidt met
een straal van 1.000 kilometer,
zodat
een
oppervlakte
van
471.240 vierkante kilometer voor
zeer lange tijd zou besmet worden.

25 jaar
Er zijn persberichten dat in de
Sovjetunie reeds zo 'n enorme
LOCA-ramp
zou
plaatsgehad

hebben met katastrofale gevolgen. Van kleiner schaal was een
ongeluk in Windscale (Engeland)
in 1957. Gedurende dne weken
werd alle voedsel en melk in
beslag genomen in een straal van
500 km rond Windscale. Dat
Windscale geen echte grote
ramp is geworden, is te danken
aan het reaktietype en het isotoop jodium 131. Een gelijkaardig
ongeval bij een kerncentrale van
1 000 M w zou wel eens katastrofale gevolgen kunnen hebben.
Het IS duidelijk dat het gevaar
van veel kleine kernincidenten
het grootst is ; zeker naarmate de
kerncentrales met een berekende levensduur van 25 jaar verouderen en dus verslijten.
Reeds tientallen incidenten hebben zich in Michigan (VS), Grenoble (Frankrijk), Chooz (Walloniè),
Dresden, Pennsylvanië, Dodewaard enz. voorgedaan met als
gevolgen: maandenlange herstelfingen, geneeskundig toezicht gedurende één generatie, maatregelen tegen verbruik van radio-aktief water en ten slotte meer dan
eens ook de sluiting en ontmanteling van de defekte centrale...
Volgens een professor van München, E. Schuiz, zouden tussen
1945 en 1963, reeds meer dan duizend kleine kernongevallen genoteerd zijn.
Het wordt zonder meer hoog tijd
dat het parlement (niet alleen)
de kernenergie uitgebreid bediskussieerd, maar de regering ook
precieze
beleidsopties
meegeeft.
Minister Willy Claes bevestigde
inmiddels dat «het moratorium
inzake nieuwe beslissingen op
het gebied van energiepolitiek»
blijft geiden, totdat het parlement het «witboek» zal beoordeeld hebben, (hds)
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« Groene vuist»
in het Waasland

De zoektocht
naar
alternatieven
Het mag niet meer gezegd of
geschreven worden dat het antiEgmontkomitee geen alternatief
plan voor de staatshervorming
zou hebben.
Immers, alvast de Lodewijk de
Raet-stichting pakte zopas uit
met een brochure: * Alternatieve oplossingen voor knelpunten
in de staatshervorming
'.
Dit dokument is het resultaat
van enkele studiedagen.
De krachtlijnen van de voorgestelde staatshervorming zijn jammer genoeg weinig origineel en
vooral zeker géén alternatief.
Telkens trekt de Lodewijk de
Raet-stichting zelf een vergelijking met het Egmontpakt.
Welnu, in de plaats van de negentien
gemeenschapsraden,
worden zogenaamde
deelgemeenteraden voorgesteld. Ook
wordt geen heil gezien in de
twee gemeenschapsraden; het
Vlaamse en Franse parlement.
De stichting erkent evenmin het
nut van de valorizering van de
persoonsgebonden of kultuurgebonden materies in het Brusselse... Wél wordt een onderscheid
gemaakt tussen materies mét en
materies zonder gemeenschapsaspekt

Anderzijds wordt de idee van
Maurits Coppieters voor het afsluiten van kulturele akkoorden
met Wallonië overgenomen, met
de nuance dat die bevoegdheid
niet door de Vlaamse gemeenschapsraad zou kunnen uitgeoefend worden, maar door een biezondere taalgrenskommissie.
Het komt ons voor dat de Lodewijk de Raet-stichting subtiele
varianten op tal van bepalingen
van het gemeenschapsakkoord.
heeft uitgedacht, vooral andere
bewoordingen
(cfr.
gemeenschapsmateries tegenover kultuurgebonden materies), maar
van echte zogenaamde « alternatieven » kunnen we bezwaarlijk
veel ontwaren.
Enerzijds wordt in het politiek-teoretisch model van de stichting
hoegenaamd geen rekening gehouden met de bestaande politieke krachtverhoudingen, en
bovendien worden knelpunten,
zoals de verdeling van de geld'
middelen over de « deelstaten »
afgedaan met de gemakshalve
oplossing dat hieromtrent «een
duidelijk nationaal akkoord terzake nodig is >.
De veelbelovende titel alternatieven voor knelpunten heeft ons

Indrukwekkend was de sliert traktoren
en wagens die zondag 1.1. door het
Waasland trok. Deze manifestatie
vormde een groene vuist tegen de
gedwongen ruilverkaveling in Meerdonk. Het noorden van het Waasland
zou in vijf blokken verdeeld worden
door ruilverkavelingen. De landbouwers op de hoogte gebracht van dit
plan vormden een komitee en riepen
op tot verzet.
Zondag was het dan zover en met
zo'n 400 lieten ze hun ongenoegen
merken. Mikpunt in deze betoging was
vooral de Boerenbond, deze zou belangen hebben bij deze ruilverkaveling,
en het gemeentebestuur van Temse
dat de beste landbouwgrond van de
gemeente zomaar tot industnegrond
«promoveerde». In de betoging werden heel wat plaatselijke VU-mandatarissen opgemerkt.

teleurgesteld, temeer aangezien
het antl-Egmontkomitee, waarvan de Lodewijk de Raetstichting lid is, — zonder raadpleging
van leden of bestuursleden —
een zoveelste uitnodiging van
Hugo Schiltz tot uitgebreide en
open diskussie over de staatshervorming op één dag tijd van
de hand heeft gewezen, (hds)

Hoe moeilijk
zullen
de komende jaren zijn...
In het jongste nummer van Weekberichten, een uitgave van de Kredietbank, wordt aan de hand van
cijfermateriaal gepoogd een kijk
te krijgen op de richting, waarin
de volgende jaren het verioop
van de ekonomische groei, de
werkloosheid en de inflatie zullen
gebeuren.
Vooreerst het gezinsverbruik. In
de periode 1970-74 bedroeg dit
ruim 5,1 %. De laatste jaren is er
evenwel een vertraging opgetreden met een gemiddeld jaariijks
expansietempo
van
ongeveer
3,7 %. Oorzaken daarvan zijn onder andere de geringere inkomensgroei, de grote werkloosheid, de relatieve verzadiging van
de vraag naar duurzame konsumptiegoederen en de belastingsdruk, die in weerwil van alle
verklaringen van jaar tot jaar toeneemt. Een positieve faktor voor
de toekomst op korte termijn is
de aangroei van de leeftijdskategorie van 20 tot 34 jaar met hoge
konsumptieneiging. Het is evenwel weinig waarschijnlijk dat het
gezinsverbruik de volgende jaren
3,5 % zal overtreffen.
Wat de woningbouw betreft worden de vooruitzichten nog somberder aangediend: een verdere
uitbreiding lijkt uitgesloten; in-

Respektvoor
In sommige kringen wordt nog
steeds ietwat laatdunkend of
meewarig gesproken over de
«groene jongens». Protesten
van leefmilieugroeperingen worden door zakenlui en ook door
sommige politici wel eens met
een dooddoener afgewimpeld.
Naarmate de werking van de
Bond Beter Leefmilieu uitbreiding neemt, wordt de zorg van
drukkingsgroeperingen voor natuurbehoud en leefmilieu in breder kringen evenwel zienderogen ernstiger genomen.
Een belangwekkend nieuw feit is
de federalizering van de Bond
Beter Leefmilieu. De BBL-Vlaan-
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tegendeel wordt er zelfs voor een
daling gevreesd.
De krachtigste groeifaktor voor
ons land is steeds de uitvoer
geweest. In 1964-74 steeg deze
gemiddeld met 11,4 % in volume
per jaar. In de toekomst kan nog
een handelsuitbreiding verwacht
worden met de OPEC-landen, het
kommunistisch blok en de EG-toetredingskandidaten. Maar daarnaast zal er weinig te rapen vallen. De meest onrustwekkende
verschijnselen daarbij zijn de toenemende protektionistische houding van vele landen en vooral de
toenemende nationale overheidstussenkomsten, waardoor — aldus deze studie — de marktvoorwaarden zo vervalst worden dat
vrijhandel praktisch uitgesloten
wordt.
Gunstiger zijn de vooruitzichten
voor de Investeringsaktiviteit. Deze is inderdaad de laatste jaren
zo afgenomen, dat een verdere
daling bijna uitgesloten lijkt. Maar
van een echte heropleving zal
nog geen sprake zijn Met het
woord van prof. A. Coppé «Wie
nog durft investeren, is een heilige of een gek», wordt 'goed de
sfeer geschetst die in het bedrijfsleven heerst.
Bij al deze vooruitzichten wordt

groene

als uitgangspunt genomen dat
het begrotingsbeleid van de overheid waarschijnlijk bij het oude
zal blijven. voorzichtig indijkend
bij de indiening van de begroting,
maar licht uitbreidend bij de uitvoering ervan. Als
hypotese
wordt een groei van circa 4 %
vooropgesteld voor de overheidsbestedingen.
Zijn de vooruitzichten voor de
inflatie gunstig, de auteurs zijn ten
zeerste ongerust over de werkloosheid. W e zullen moeten leren
leven met een konstante aanwezigheid van 250.000 tot 300.000
volledig werklozen, aldus de studie van de Kredietbank.
Als besluit van deze studie wordt
een matige groei van het Bruto
Nationaal Produkt vooropgesteld
van 3,5 % per jaar.
Dit lijkt ons een vrij optimistische
voorspelling. Men gokt hierbij
evenwel op een positieve bijdrage van de ganse bevolking : gezinnen, drukkingsgroepen, bedrijfsleiders en overheid. Voorlopig echter zijn we nog niet zo ver. De volgende vijf jaren zijn dan ook voor
ons land en voor Vlaanderen een
historische uitdaging.
johan
IWeekberichten, een uitgave van Kredietbank, 33ste ig., 17 februari 1978, biz. 1 e.v.)

jongens

deren heeft nu met zijn nieuwe
algemene sekretaris een bredere armslag gekregen.
Roeland Dirks heeft aangekondigd een onafhankelijke koers te
zullen varen, met uiteraard een
geregeld overleg met de zusterorganizaties. De ene mistoestand wordt na de andere deskundig én hardnekkig aangepakt : het natuurbehoud, gewestplannen, grondbeleid, autowegen, lawaai- en luchtverontreiniging, afvalverwerking en noem
maar op.
Voor de BBL is het vooral straffe kost dat er verschillende wet-

ten zonder uitvoeringsbesluiten
blijven — zoals de kaderwet op
het natuurbehoud — en dat andere wettelijke bepalingen — zoals de gewestplannen — straffeloos worden overtreden, terwijl
uiteindelijk omzeggens geen ernstige
kontrole
uitgeoefend
wordt op de naleving van alle
milieuvoorschriften; zeker wat
de afvalverwerking betreft: autokerkhoven, stortplaatsen...
Inmiddels zit de BBL nog met
ernstige financiële zorgen, maar
wordt steeds ernstiger rekening
gehouden met de werking van
deze gezaghebbende drukkingsgroepering.

JHoe de basis er over denkt, vernemen we ledere middag van
twaalf tot één. Op dat uur verzamelt het personeel van het
VU-sekretanaat zich in de refter voor het
middagbroodje.
Mét koffie, gratis door het huis verstrekt. Mee aan tafel zitten
af en toe de leden van de een of andere werkgroep, die in het
gebouw vergadert Een propagandist, overgewaaid uit Limburg of West-Vlaanderen en even binnengewipt om een aantal abonnementen af te rekenen. Stickers te komen halen.
Politieke nieuwtjes te snuiven.
ledere middag, enkele minuten na twaalf duikt Frans op.
Voor z'n gratis koffietje en z'n babbeltje. Werkt niet ver uit de
buurt van het Barrikadenplein
12. Kloeke dertiger, met de

Ik wel,
maar hij niet
joviale lach en de zware stem van een kerngezonde
plattelander Komt uit Neerbuurt, een Brabants dorp gedrukt tegen
de grens van Oost-Vlaanderen.
Frans vertegenwoordigt
de basis. Wij die op het Barrikadenplein werken, wij zijn het apparaat ledere dag, van iets na
twaalf tot één, loopt de permanente dialoog tussen basis en
apparaat
Zo komt het dat wij geen enkele VU-afdeling beter kennen
dan die van Neerbuurt. Wel en wee van het afdelingsbestuur
worden ons uit de doeken gedaan. We weten hoe de kas
gevuld wordt En of het de volgende keer haantjeskermis of
een teerfeest met stoverij zal wezen. We lezen het hoofdartikel van het afdelingskrantje als het nog nat is van de drukpers. We volgen het ledenaantal We vernemen haarfijn wie
« Wij» koopt om het lezen. En wie alleen maar geabonneerd
is omwille van de steun. We mogen af en toe ook wel eens
raad gaven. een afdelingsvlag kan je goedkoopst
daar-endaar vinden. En de stok zoek je maar bij die-en-die. We worden geraadpleegd:
wie zou er kunnen komen spreken op
ons bal in november ?
Uiteraard vernemen we in geuren en kleuren, hoé de basis er
over denkt Bij voorbeeld over het Egmontpakt Ze lopen er
daar in Neerbuurt niet gloeiend warm voor: het is er nog
altijd Brabant, zij het dan net op het randje. Genuanceerd, dat
wel: er zitten goeie dingen in en er zitten slechte dingen In. En
het is allemaal een kwestie om er iets van te maken. En dat
het een beetje goed moet vallen.
Frans zélf is resoluter, dat ligt aan het karakter. Tussen de
boterhammen en de koffie hakt hij welgemoed iedere dag
met hetzelfde bijltje. Tot er van de hele Egmont geen spaander over is. Om dan toch te besluiten: allee, ik ben maar een
volksjongen en Frans Van der Eist of Schiltz zullen het misschien wel beter weten. Maar de dag nadien gaat hij er terug
vierklauws op los.
Verleden week was hij écht kwaad. Voor het raam van een
huis in Neerbuurt had hij een affiche zien hangen. Tégen het
Egmontpakt Bij een vent, zegt Frans, wiens deur Ik jarenlang
platgelopen heb met affiches van de IJzerbedevaart. Of van
het Zangfeest En nooit geen avans. hij weigerde altijd om ze
uit te hangen, de platbroek. En nu ineens zomaar een affiche
tégen het Egmontpakt aan z'n venster
Ik ben er naar toe gegaan, zegt Frans, ik heb aan de deur
gebeld en vanals ik zijn bleke smikkel in het deurgat zag heb
ik het hem eens goed gezegd. Meneer, heb ik hem gezegd,
het is mijn goed recht van tegen het Egmontpakt te zijn, als ik
daar reden voor heb en die heb ik. Maar gij gij zijt al jarenlang ne zwijger, g'n hebt nooit uw mond opengetrokken.
Ge
zoudt hem dan ook vandaag best dicht houden.
En met een vuistslag op de tafel, zodat de koppen rinkelen in
de ondertassen: ik mag daar tegen zijn, maar hij niet!
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Ondanks beïnvloedende
en opiniepeiling
kriigt VU geen klappen
De overgangen tussen
de partijen

.^^P^^^^^^l^'-

Willy Desaeyere

Een opiniepeiling is een belangrijk element van « t e r u g k o p p e l i n g » :
de politici kunnen zich een idee vormen van wat de gemeenschap
denkt over de gevoerde politiek.
Een opiniepeiling kan echter ook misbruikt worden om de publieke
opinie te beïnvloeden, en dit is ongetwijfeld het geval bij de opiniepeiling van «Het V o l k » die zogezegd tussen 15 en 19 februari werd
gehouden, doch die in feite van vorig jaar zou dateren.
Uit deze enquête wordt door de pers stelselmatig slechts één cijfer
naar voor gehaald, namelijk dat de Volksunie 28,8 "/o zou verliezen.
Dit artikel wil enkel aantonen dat deze uitspraak een manifeste leugen is. De bewuste enquête vraagt immers niet «voor wie gaat u
s t e m m e n ? » En, alleen uit zo'n vraag kan men winst of verlies afleiden. Er werd enkel gevraagd of men eventueel van partij wil veranderen, zonder echter nader te informeren voor welke partij men dan wel
gaat stemmen.

De politieke

overgangsprocenten

De mate waarin de kiezers van
partij veranderen wordt voorgesteld door de « Tabel van de poliTABEL 1

tieke overgangsprocenten ». In
1968 zag deze tabel er als volgt
uit in Vlaanderen :

Uit de enquête blijft vooral een
zeer grote beweeglijkheid van
het kiezerskorps : zowel bij de
BSP als bij de VU blijft slechts
70 o/o getrouw terwijl 30 °/o wil
veranderen of aarzelt. De getrouwheid bij de CVP en de PVV
is groter, maar toch blijft nog
14 o/o onbeslist of ontrouw. De
grote vraag is wat deze twijfelende kiezers zullen doen, en dit zal
uiteindelijk beslissend zijn bij
de volgende verkiezingen. In de
enquête van «Het V o l k » wordt
hierover niets gezegd : er wordt
geen informatie verstrekt over
de niet-diagonale elementen van
de tabel der overgangsprocenten, maar in het bijzonder over
de kolom van de VU.
Nochtans blijkt uit tabel 1 dat
vanuit de andere partijen een
belangrijk percentage naar de
VU overkomt. In 1968 waren er
dat 9,1 o/o vanuit de CVP, 4,3 o/o
vanuit de BSP en 5,9 Vo vanuit
de PVV. Wanneer men gelijkaardige percentages toepast dan
vindt men dat in 1978 de VU
ongeveer 26.000 stemmen zou
bijwinnen en dus met 0,5 o/o zou
vooruitgaan.

perskampagne

Een duidelijke optie
Vele partijen huldigen een « kamoeflage»-techniek
waarbij
nooit een bewuste keuze wordt
gedaan. De Volksunie heeft de
moed gehad om eindelijk de
kommunautaire diepvrieskast te
dynamiteren. Onze maatschappij is terug in beweging, en dit
blijkt duidelijk uit de opiniepeiling van « Het Volk ». Wij moeten
als Volksunie niet bevreesd zijn
van deze sterkere politieke bewustwording en van deze verhoogde
politieke
beweeglijkheid.
Het gemeenschapsvraagstuk is
gedeblokkeerd
en
daarmede
zijn ook de vastgeroeste unitaire politiek denkpatronen overhoop gehaald.
Of de VU hier uiteindelijk politiek voordeel zal uithalen, zal in
grote mate afhangen van de
inzet van alle partijleden en mandatarissen. Wij moeten duidelijk
•durven opteren voor een Vlaamse staat, en er op wijzen dat wij
de federale doorbraak verwezenlijkt hebben, en dat de VU onmisbaar zal zijn als tegengewicht
tegen het FDF en als tegengewicht tegen de CVP in de pluralistische Vlaamse Staat.

Betrouwbaar?
Uit de enquête van «Het V o l k »
blijkt:
1. Dat een klein gedeelte van de
traditionele VU-kiezers, namelijk ongeveer 17 "/o, ontevreden is met het
Egmontakkoord.
2. Er blijkt niet uit dat de Volksunie bij verkiezingen
verlies
zou leiden. Integendeel,
gezien het groot aantal onbesliste kiezers, zou de VU zelfs
winst kunnen boeken.
3. Er is slechts één betrouwbare
opiniepeiling,
en dat zijn de
parlementsverkiezingen.
Het
resultaat hiervan zal afhangen van de inspanningen van
de VU-leden en mandatarissen. Zijn wij een grijze kamoeflage partij of durven wij resoluut opkomen voor de federale doorbraak en voor een pluralistische Vlaamse Staat?
Als wij deze moed opbrengen
dan zullen de kiezers ons
goedkeuren ondanks de tegen ons gerichte perskampagne.

DE POLITIEKE OVERGANGSPROCENTEN 1965-1968
Politieke keuze in 1968 in o/o

Politieke
keuze
in 1965
CVP
BSP
PVV
VU

Totaal

CVP

BSP

PW

VU

Blanco,
of geen
antwoord

100
100
100
100

83,7
1,8
4,2
5,1

1,3
89,3
1,7
2,0

3,5
2,1
83.2
4,1

9,1
4,3
5.9
86,7

2,4
2,5
5,0
2,1

trouw bleven en dus in 1968
opnieuw CVP stemden ;
2. er 1,3 naar de BSP, 3,5 naar
de PVV en 9,1 naar de V U
overliepen, terwijl 2,4 blanco
stemden.

Deze tabel moet horizontaal gelezen worden. Uit de CVP-rij bijvoorbeeld blijkt dat op honderd
mensen die in 1965 CVP stemden :
1. er slechts 83,7 aan de CVP

De getrouwheidsprocenten
ligt de getrouwheid ver onder de
100 "/o, en stelt men zelfs een
daling vast. De getrouwheidsprocenten worden kleiner en kleiner ; en in zekere zin moet men
dit toejuichen, want een verstarde maatschappij is een dode
maatschappij.
De
opiniepeiling
van
«Het
V o l k » bevat in feite niets anders
dan de getrouwheidspercentages : over de niet-diagonale overgangsprocenten wordt niets gezegd. Men krijgt dus de volgende t a b e l :

Wat vooral van belang is in een
dergelijke tabel van overgangsprocenten is de hoofddiagonaal,
de zogenaamde «getrouwheidsprocenten » in welke mate blijft
een kiezer voor dezelfde partij
stemmen. In zekere zin moet
men hier 100 "/o nastreven: een
dergelijke partij verliest nooit
kiezers.
Een dergelijk cijfer is uiteraard
onrealistisch, men vindt nooit getrouwheidsprocenten
van
100 "/o. Integendeel gewoonlijk
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TABEL 2 : DE POLITIEKE OVERGANGSPROCENTEN 197-1978 (?)
Politieke keuze bij de enquête (1978 ?)
Politieke
keuze
in 1977
CVP
BSP
PVV
VU

Totaal

CVP

100
100
100
100

BSP

PVV

VU

Onb.eslist

86,8

7

?

71,6

?

7

?

?

?
?
86
?

?
?
?
69,7

5,9
16,4
2,3
1,5

Zoals blijkt uit tabel 2 benadert
geen enkele partij de 100 "/o
getrouwheid. Hel verschil tussen BSP en VU is zelfs bijna
onbeduidend, praktisch 30 <Vb
van de kiezers blijft niet trouw,
zowel bij de BSP als bij de VU.
Wanneer men het getrouwheidspercentage van de VU 19771978 vergelijkt met 1965-1968,
dan blijkt dat de daling van de
getrouwheid op 17 "/o mag ge-
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raamd w o r d e n : in 1968 waren
86,7 % van de kiezers trouw ; op
dit ogenblik 69,7 "/o. Dit verschil
is verwaarloosbaar klein en statistisch insignifiant bij een steekproef van 115 personen of
0,02 o/o.
Een klein gedeelte van de traditionele
VU-kiezers,
namelijk
17 "/o, is dus ontevreden
over
het
Egmontpakt
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Op de Partijraad volgende zaterdag worden de statutaire partijverkiezingen afgesloten met de aanstelling van het nieuwe
Partijbestuur en van het nieuwe bureau van de Partijraad Op
het vlak van de afdelingen en de arrondissementen zijn de
verkiezingen volledig achter de rug Vorige maand vergaderde trouwens reeds de nieuwe Partijraad met op de agenda
o m zijn eigen aanvulling door de kooptaties Bij deze kooptatieronde haalde slechts een kandidaat — nl Maunts Van Haegendoren — de vereiste twee-derdemeerderheid
de statuten voorzien dat er over een halfjaar een nieuwe kooptatieronde zal zijn
Het Partijbestuur dat uit 14 leden bestaat wordt als volgt
samengesteld zetelen van rechtswege F Van der Eist en W
Jorissen als stichter-voorzitter
en stichter-sekretans
de beide parlementsfrakties duiden ieder twee
partijbestuursleden

Partijverkiezingen
aan On de Kamerfraktie is dit reeds gebeurd en werden fraktieleider Frans Baert en Nelly Maes aangeduid) de Partijraad
kiest uit zijn midden acht leden waaronder de partijvoorzitter
en de partijsekretans
Van deze acht leden mogen er ten
hoogste vier een parlementair mandaat bekleden Naast de
veertien leden zetelt in het Partiibestuur ook de VUJO-afgevaardigde, die reeds werd aangeduid
Johan
Sauwens
VUJO-voorzitter
Volgende zaterdag worden dus de acht [eden uit de raad verkozen In een eerste stemronde wordt de partijvoorzitter aangeduid daarvoor werden de kandidaturen ingediend van H
Schiltz en J Valkeniers Vervolgens kiest men de partijsekretans
de enige kandidatuur daarvoor is die van Paul
Peeters Ten slotte worden de zes overige leden aangeduid
in de gegeven omstandigheden zullen er onder deze zes dus
ten hoogste twee parlementsleden kunnen zijn Voor deze
zes mandaten zijn veertien kandidaturen ingediend
waaronder vijf v^n parlementsleden
Voorafgaandelijk aan deze verkiezingen voor het Partijbestuur worden de vijf van het Bureau van de Partijraad —
waaronder de voorzitter — aangeduid Voor deze vijf funkties werden acht kandidaturen
ingediend
De partijraad tolt thans 139 leden waaronder de parlementsleden (35) de voorzitters van de provincieraadsfrakties
(5)
de VUJO-vertegenwoordigers
(5) de gekoopteerden
(1) de
verantwoordelijken van de diensten (10) en de vertegenwoordigers van de arrondissementen volgens het systeem van de
getrapte verkiezingen (83)

Egmont en Stuyvenberg
in de Kamer
Van VU-zijde werd uiteraard aan
de regeringsverklaring in het
Stuyvenberg-overleg
en
Egmont-pakt grote belangstelling
gehecht
Drie
woordvoerders
lichtten het standpunt van de
VU toe, twee vertolkten hun
eigen mening
Fraktievoorzitter Frans Baert was
de eerste VU-spreker
Een sterk unitaire ^taat wordt
omgevormd tot een bondsstaat
Deze unitaire staat werd nooit
beroerd door plannen van de kultuurverenigingen en zelden door
partijplannen wat niets afdoet
aan de waarde op zichzelf van
deze plannen tot konkretizering
van de federalistische gedachte
Stuyvenberg heeft veel onduidelijkheden uit het Egmontpakt verwijderd vooral in de tweeledigheid en het inschrijvingsrecht Er
zijn nog punten die om verduidelij
king vragen zoals bv bevoegdheid van gemeenschapsraden in
de internationale kulturele samenwerking Er werd vooruitgang gemaakt op het vlak van het gewest
Brussel dat met langer meer tegen een van de gewesten zal kunnen bestuurd worden Via een
vetorecht zal men voortaan met
de Vlaamse gemeenschap in het
Brusselse rekening moeten houden
Het inschrijvingsrecht is uitdovend en moet globaal gebeuren
De moeilijkste faze zal deze van
de verwezenlijking zijn W e hebben vertrouwen in de nieuwe
strukturen en daann zullen we de
kracht putten om verder te gaan
in de nchting van volkomen zelfbestuur
De hervorming werpt reeds haar
schaduw vooraf door de splitsing
van diensten veel zal afhangen
van de wil van de Vlamingen De
h Baert verwees in zijn besluit
naar de grote dichteres Henriette

Roland-Holst die schreef
«Wij
zijn de bouwers van de tempel
met maar de sjouwers van de stenen » Misschien is thans het ogenblik gekomen dat met de aangesjouwde stenen de bouw van een
goed gezag kan worden aangevat i
VU-kamerlid Paul Van Grembergen gaf een kort overzicht van de
Vlaamse strijd tegen de unitaire
staat België die generaties lang
de Vlamingen te kort heeft gedaan Brussel de randgemeenten
en het inschrijvingsrecht doen
vragen rijzen De pacifikatie zal
grotendeels afhangen van de
Franstaligen Het is verontrustend
dat sommige Franstaligen dit inschrijvingsrecht willen bestendigen Dit zou neerkomen op een
oorlogsverklanng aan de Vlamingen en regelrecht leiden naar de
uiteenspatting van België
VU-kamerlid Jo Belmans was de
volgende VU-spreker in het debat HIJ liet geen twijfel bestaan
over zijn afkeuring van het Egmontpakt Hoewel Vlaanderen eisende partij IS werden de toegevingen aan de Franstaligen goedgekeurd en knjgen Walen en
Franstaligen grotendeels wat zij
eisen De vrees voor een drieledig federalisme is gewettigd Spreker uitte ook 2ijn twijfel over de
verwezenlijking van het Egmontpakt BIJ de stemming zou de h
Belmans tegen stemmen
Ook VU-kamerlid Valkeniers zou
tegen stemmen In een bewogen
betoog pleitte hij voor de herzie
ning van de Egmont-akkoorden
Al de taalfaciliteiten moeten verdwijnen evenals het inschnjvingsrecht De Franstaligen moeten
voor de keuze geplaatst worden
ophoepelen of zich aanpassen
Voordien had hij zijn waardering
voor de onderhandelaars uitge-

sproken maar voor de Vlamingen
IS de toegestane prijs te hoog
Partijvoorzitter Schiltz had het
laatste woord Hij somde vier
redenen op waarom hij de goedkeunng van het Egmontpakt
vraagt
de basis voor
een
Vlaams zelfbestuur is gelegd de
ontworpen hervorming schept
een mogelijkheid tot pacifikatie
de Egmont- en Stuyvenberg-ak
koorden gaan verder dan de ontwerpen van Steenokkerzeel en
Lambermont de vierde reden
van de VU-steun aan het pakt ligt
in de verwachting dat de komende generaties geen uitputtende
stnjd meer zullen moeten voeren
voor hun rechten maar al hun
krachten zullen kunnen wijden
aan een nieuwe vitaliteit van ons
volk
De h Schiltz had voordien de
PVV de levieten gelezen en deze
neo-flaminganten met de neus op
hun a-Vlaams verleden geduwd
Tot slot verzocht hij de VU-fraktie
uitdrukkelijk haar steun aan de
regering te geven Wat gebeurde
tijdens de stemming met twee
tegen-stemmers, de heren Belmans en Valkeniers
En daarmee was voor de Kamer
de Egmont-kous (voorlopig) af

Amnestie
Een afvaardiging van de V U J O
manifesteerde
vorige
week
woensdag in het parlement voor
amnestie Op vlugschnften die ze
in de zaal lieten neerdwarrelen
werd o m betoogd •< dat elk parlementslid ervan overtuigd moet
zijn dat het een schande is voor
een demokratisch land om meer
dan 30 jaar na de oorlog nog
steeds de amnestie te weigeren »

(UIT DE <WETSTRflflT

Op zaterdag 4 maart was onze -landsverdediging»
zeer kwetsbaar Inderdaad 15000 tot 20000 beroepsmilitairen van alle rang
hadden hun legerstede verlaten om een herwaardering
van hun
wedden te eisen Vooral minister Van den Boeynants moest het
daarbij ontgelden
wanneer er geld te vinden is voor de vernieuwing van het materieel dan moeten er toch nog enige kruimels zijn
voor de bedienaars ervan Hopelijk zal dit geschil beslecht zijn
tegen 21 juli of het nationaal defile zou kunnen uitgroeien tot een
nationale betoging

WIJ«

De meeste TV-kijkers zullen
door de uitzending van de
parlementsdebatten
vorige
week wel met veel wijzer
geworden zijn De meesten
schijnen te verwachten
dat
er daar grondige
debatten
worden
gehouden
door
voor- en tegenstanders
van
een voorstel en zijn teleurgesteld indien alle sprekers bij
hun standpunt blijven Maar
ook
indien
er
geruzied
wordt vindt men de bedoening maar zus en zo
Dergelijke opmerkingen
zijn
legio en wijzen wel op een
fundamenteel onbegrip van
de besluitvorming Het is niet
onwaarschijnlijk
dat TV-uitzendingen met steeds tot het
imago van het parlement en
de «politiekers » bijdragen
Toch IS elk debat een belevenis zelfs al blijft iedereen bij
zijn vooraf ingenomen stellingen Maar vaak gaan nuances en randbemqrkingen verloren Het IS trouwens in de
huidige omstandigheden met
mogelijk een kersvers voorstel in een assemblee van
21^ personen te gronde te
bespreken
Dat is in geen
enkel land het geval en in
eender
welke
orgamzatie
wordt vooraf door de betrokken groepen onderling gediskussieerd

Na telekratie en andere lelijke woorden spreekt men nu
van de partikratie en verwijt
men de voorzitters de partijmandatarissen op te jagen
en onder druk te zetten De
partijen zijn nochtans
nog
van de meest
demokratische instellingen in het land
Men zou er beter aan doen
ze een erkend statuut
te
geven, zoals trouwens ook
voor de vakbonden
Hoe dan ook is ons land dringend aan grondige
hervormingen toe op financieel sociaal
ekonomisch
gebied
Ook daar kan de VU zonder
haar bindingen met belan
gengroepen een positieve inbreng leveren Terecht werd
gezegd dat een grondige sanering de verworven
rechten niet kan en mag onaangeroerd
laten
Indien
opnieuw elk
belangengroepje
meent immuum te moeten
zijn en geen soms overdreven voordelen wil laten vallen dan kan er van sanering
geen sprake zijn
De parlementsleden
van de
meerderheid
zullen
veel
moed nodig hebben om onpopulaire maatregelen te nemen Vooral in de traditionele partijen zullen de interes-

segroepen hun'pionnen
on
der druk zetten om hun bevoorrechte Dositip te handhaver
Nu rriffj Udn uuii zuiiun ue
politieke partijen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen Zoniet loopt men het
risico dat ook de demokratie
een scheldwoord wordt De
beslissingen moeten
eindelijk opnieuw genomen worden door de politiek verantwoordelijken
wat uiteraard
geen voorafgaande konsultatie van de betrokken
groepen uitsluit
De herwaardering
van het
parlement is er alleszins niet
gekomen door de hypokritische oppositie van de PVV
De Clercq en De Croo slingerden enkele
flamingantische
banbliksems
maar
zelfs de eigen PVV-ers liepen er met in
Sommigen
onder hen zijn nog te zeer
een exponent van een aftandse franskiljonse
bourgeoisie in Vlaanderen
De
Waalse en Brusselse liberalen spraken zelfs in totaal
tegenstelde
zin als
hun
Vlaamse broeders
Misschien kunnen ze onder
mekaar eerst proberen een
gemeenschapspakt
uit
te
dokteren ^
HG
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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

Atf^

DEZE WEEK IN LUXE VELOURS
Ruim 2.000 „Super de luxe kostuums" zijn juist
binnengekomen geselekteerd uit de nieuwste
kollekties 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.

Speciale aanbieding
HERENBROEKEN
Waarde 995 fr.
NU

TWEEDELIG KOSTUUM
ruim m 100 verschillende maten
Nu tegen

«50 fr.
of twee voor 1.200 fr.
Alle maten - 6 kleuren

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

Luxe kostuum m "velours

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

^

Alle maten - 6 kleuren
Luxe afwerking - I e kwaliteit
'Normale waarde
± 4 995 a 5 250 fr

nu 3.495 Fr.

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

MEYERS' FABRIEKSPRIJS!!!

aS.-'sf i,

^

ING

MEYERS

rE LANGLESTRAAT 2-1t)
DE B E L A N G R I J K S T E K O S T U U M V E R K O P E R I N BELGIË
OPEN ALLE W E R K D A G E N V A N 10 T O T 20 UUR

Z A T E R D A G S V A N 9 T O T 18 U U R ! 1 !

OMZ6 W€RCLD

Socialistisch wei en w e e
Verkiezingen in Europa
West Europa zrt gedeeltelijk in de
greep van verkiezingen waarbij vooral de aandacht gaat naar Frankrijk
waar volgende zondag de eerste ron
de van de parlementsverkiezingen
doorgaat Van de uitslag van deze ver
kiezingen zal om afhangen of de
Franse kommunisten in de volgende
Franse regenng zullen zitten of met In
Italië IS men er tot nögtoe in geslaagd

de Italiaanse kommunisten van de
macht verwijderd te houden en hen
genoegen doen nemen met een lid
maatschap van de meerderheid die
een nieuwe minderheidsregering Andreotti zal « gedogen »
In Frankrijk zal veel afhangen van de
resultaten die de socialisten zullen
behalen De «breuk» in het linkse

front zal waarschijnlijk twijfelende kiezers ertoe aan zetten hun stem op de
socialisten uit te brengen nu ze door
de socialisten gerustgesteld zijn nl
door het opzeggen van een gemeens
chappelijk socio-kommunistsich kies
blok Dit laatste maakte een aantal
Fransen huiverig en zou hen bij handhaving aangezet hebben voor de linksradikalen of zelfs de gaullisten te stem

Kabaret, voetbal, politiek...

Bram en Freek van Neerlands Hoop wachten af
In de Nederlandse Tweede Kamer werd over de deelname van het Oranjeteam aan de WK in Argentinië
gedebatteerd Hoe kabaret en sport politiek kunnen beïnvloeden wordt deze dagen in Nederland bewezen

men Mitterand de socialistische lei
der die ook niet van gisteren is zei dat
hij (en een eventuele linkse regering)
president Giscard met als een vijand
zou beschouwen doch loyaal tegenover het staatshoofd zou staan tot
dezes ambtstermijn afloopt dat is in
1981
Een tussentijdse verkiezing in Redbridge-llford leverde met een meerderheid van 69 % een konservatieve
overwinning op waardoor de parlementaire steun aan de regering Cal
laghan met nog 1 zetel vermindert
Vanzelfsprekend waren de Konserva
tieven in de wolken met deze overwin
mng maar bij nader beschouwing zal
waarschijnlijk hun ongeduld om weer
een gok naar de regering te doen nog
een tijdje op de proef gesteld worden
Callaghan is een te voorzichtig man
om nu al in zijn kaarten te laten kijken
maar hij zal waarschijnlijk nog geen
datum voor nieuwe verkiezingen bepalen De Britse eerste ministers hebben inderdaad de macht om zelf de
ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen te bevelen echter
binnen een tijdsspanne van vier jaar
De Britse premier hoopt in elk geval
de relance op nog hoger toeren te
doen draaien Callaghan wijst erop
dat zijn Labourkabinet duizende en
duizende werkplaatsen heeft gered
Tevens wezen verscheiden kommentaren op het feit dat de door Mrs Tatcher (Voorzitter van de Konservatieven) zo somber geschilderde rassentegenstellingen slechts een te ver
waarlozen rol in de verkiezingen heb
ben gespeeld Bovendien is de konservatieve overwinning te llford de
kleinste in de jongste reeks tussentijd
se verkiezingen wat er op wijst dat
de konservatieve oppositie ergens de

aansluiting mist Dit belet dan met vast
te stellen dat de liberale meerderheidspartner van de minderheidsregering
van Labour te llfort zware klappen
kreeg omdat vermoedelijk ex-liberale
kiezers het hun partij kwalijk nemen
met de « kommunisten » samen te heu
len Het staat vast dat een aantal liberale kiezers naar de konservatieven
overliepen
In de Bondsrepubliek ten slotte had
den de sociaal-demokraten zowel re
den om te huilen als om te juichen De
SPD behaalde in de hoofdstad von
Schleswig Holstein Kiel met 50 3 %
de volstrekte meerderheid der stemmen (1974 43 6 %) terwijl de kristendemokraten slechts 426 % behaal
den of 3 % minder dan in 1974
De verschuiving naar links in Schles
wik Holstein wordt nog scherper in
het licht gesteld door het feit dat de
kommunisten de kaap van de 5 %
omzeilden en nu twee zetels in de
Landsdag hebben
De sociaal demokraten deden het
echter slecht in Beieren waar ze het
burgemeesterschap van Munchen
(na 30 jaar regeren) verspeelden De
oorzaak van deze nederlaag wijt men
aan de interne twisten en enkele
schandalen Overigens heeft de CSU
van Strauss zich herpakt en zet ze de
reeks kiesoverwinningen in ZuidDuitsland voort Zowel in Frankfurt
als in Stutgart werden reeds de so
Ciaal-demokraten verslagen Bezuiden
de Mam zijn de kristen-demokraten in
volle opmars Het mag wel even
onderlijnd worden dat de CDU thans
het meest aantal stemmen in de grote
steden behaalt terwijl het vroeger net
andersom was de (ÏDU deed het bij
de landbouwers en de kleine steden
de SPD in de grote steden

Meer provincies en minder gemeenten
(jeeveedee)
Zowat
een
jaar geleden informeerden
we u in deze rubriek over
het plan van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken om af te stappen
van de aloude indeling van
het land m elf provincies
De minister — dat was destijds De Gaay Fortman, kristendemokraat
—
diende
toen een ontwerp van wet
in dat beoogde het aantal
provincies op 24 te brengen Vierentwintig mini-provincies dan, want zo groot
IS de oppervlakte van Nederland nu ook weer niet'
Het plan sloeg nogal v^^at
wrevel los Met name in de
huidige provincies NoordBrabant en Limburg (die volgens het idee van De Gaay
Fortman in respektievelijk
vier en twee brokken uiteen
zouden vallen) gonsde het
van kritiek Ook de kommissanssen van de koningin de
provinciegoeverneurs dus,
van Noord-Brabant en Limburg hadden voor het plan
geen goed woord over Z e
verwierpen de «versplintenngspolitiek» zoals die in
Den Haag gevoerd werd in
elk opzicht
Thans een jaar later en onder een nieuwe regenng met
de liberaal Wiegel op de
ministerpost van Binnenlandse Zaken ziet het er naar uit
dat
het
provinciehervormingsplan in de Tweede Kamer inderdaad behandeld
zal worden maar eerst nadat de spade gestoken zal
zijn onder een andere harde
kluit namelijk de indeling van
het land in gemeenten Wat
dit laatste betreft loopt Nederland namelijk ver achter-
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op bij België dat de fusie-operatie al een tijd achter de rug
heeft W e hebben hier nog
steeds een kleine 850 gemeenten waarvan meer dan
een derde gedeelte bestaat
uit gemeenten met minder
dan vijfduizend inwoners
Dat met name die kleine
gemeenten hun bestuurlijke
taken in deze tijd met meer
aankunnen zal voor iedereen duidelijk zijn Het is
alleen de provincie Zeeland
die al jaren geleden een herverkaveling uitvoerde en de
vele tientallen kleine soms
piepkleine
gemeenten
Samenbracht tot een bescheiden groep van grote bestuurseenheden zij het met
altijd naar genoegen van menige Zeeuw voor wie «zelfstandigheid » een hoog goed
betekende In de overige tien
provincies zijn ook al wel
eens fusieplannen op papier
gezet dn het zuiden van Limburg wordt er al laren over
gediskussieerd)
maar het
bleef bij de uitvoering beperkt tot bescheiden annexaties Reële tradities soms
ook romantische overwegingen, wonnen het tot nu
toe nog steeds van begrippen als efficiency bestuurskracht strukturele aanpak
enzovoort
Daar kwam nog bij dat heel
wat kleine gemeenten uit
angst op den duur hun zelfstandigheid
te
verliezen
dankbaar naar de mogelijkheden grepen die de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen biedt In deze wet worden namelijk volop kansen
geboden tot intergemeenschappelijke samenwerking
zowel wat betreft de geza-

menlijke bouw van zwembaden als wat de inrichting van
gezondheidsdiensten brandweer, enz aangaat tot en
met de aanstelling van een
gemeentelijke
ontvanger
voor drie of vier gemeenten
tegelijk

Wij in
Nederland

Over het hele land is daardoor een gordijn komen te
liggen
waaronder
allerlei
samenwerkingsverbanden
de gemeentelijke autonomie
danig
hebben
aangetast
maar waarbij burgemeesters en gemeenteraden het
spel nog altijd zo trachten te
spelen alsof «hun» dorp(je)
even zelfstandig is als een
grote stad In feite klopt daar
mets meer van Bovendien
zijn er intergemeentelijke regelingen waarbij met alleen
kleine gemeenten zijn betrokken, doch ook steden die
een duidelijke centrumfunk-

tie vervullen voor een bepaalde streek Dat z o n grotere
gemeente dan de lakens uitdeelt zal niemand verwonderen
Afgezien van de mogelijkheid dat zulke samenwerkingsverbanden zeker wanneer ze zich de status «gewest» of «pre-gewest» mogen aanmeten tot een aparte bestuurslaag leiden tussen het provinciebestuur en
het gemeentebestuur is er
nu onderhand wel een volstrekt onoverzichtelijke situatie ontstaan Vandaar dat
vanuit menige provincie sterke aandrang op Den Haag
wordt uitgeoefend om nu eindelijk de gemeentelijke herindeling maar eens centraal
aan te pakken Men mikt
daarbij op toekomstige gemeenten die minstens tienduizend inwoners zullen moeten hebben Voor bepaalde
dunbevolkte delen van het
land (die er gelukkig ook nog
zijn O kan dit betekenen dat
vijf zes of meer huidige gemeenten tot een nieuwe worden samengevoegd
Zoals boven gezegd mag er
op gerekend worden dat
een dergelijk plan door de
regering-Van Agt en toegelicht door minister Wiegel
aan het parlement zal worden voorgelegd In menige
kleine gemeente maakt men
de borst al nat om protestakties te gaan voeren Precies
zoals dat enkele jaren geleden in menige kleine(re) Belgische gemeente gebeurde
Maar ook precies zoals in
België zal de landelijke overheid wel aan het langste
eind trekken vooral finan-

cieel valt immers aan grotere
e n ' sterkere bestuurseenheden met te ontkomen de
opgave om « bij» te blijven is
op den duur te zwaar voor
de «kleintjes» ook als ze
steun bij elkaar zoeken
Wat de verhoging van het
aantal provincies van elf
naar 24 betreft schijnen er
plannen te zijn om dit voorstel op een handige manier
door de Kamer te slepen
Het zeer goed ingelichte dagblad NRC-Handelsblad onthulde zopas namelijk dat de
regering de nieuwe provinciale indeling in verschillende
schuifjes aan de Tweede Kamer zal voorleggen Dit om
de parlementariërs afkomstig uit de diverse provincies
in staat te stellen om te
tonen dat zij toch aan de
kant staan van de tegenstanders in hun provincie Als de
verdeling van Noord-Brabant in vier mim-provincies in
het parlement aan de orde
komt kunnen de NoordbraDantse Kamerleden rustig
tegenstemmen de rest van
de Kamer keurt het plan dan
wel goed Als op een andere
dag Limburg of Gelderland
op de agenda staat kunnen
de parlementaners uit die
provincies
tegenstemmen
enzovoort Op die manier
redden de tegenstemmers
toch hun gezicht bij hun kiezers in de provincie Een
knappe procedure alles bij elkaar De genoemde krant beweert dan dit uitgedokterd is
door twee liberale ministers
Oud-mimster De Gaay Fortman die een jaar geleden de
knuppel in het hoenderhok
gooide zal er hen dankbaar
om zijn
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steeds met z'n tweeen de straat op,
wat meer overtuigingskracht met zich
meebrengt.
— De laatst gevierde kreeg de titel
« straatbper honoris causa » m e e . G i sèle Jansen die ondanks haar moeilijke lichamelijke toestand na een
zwaar auto-ongeval toch nog zeer
aktief blijft. Al deze mensen ontvingen
bloemen als symbool van dank en
waardering voor hun werk.

. Hand in hand

mn Oos
G E N T . — D e hal v a n het G e n t s e F l o r a l i a p a l e i s w a s r e e d s v r o e g na
d e z o n d a g m i d d a g v o l g e l o p e n . H e t w a s duidelijk da d e s l o t d a g v a n
d e O o s t v l a a m s e v e e r t i e n d a a g s e d e w e e r s p i e g e l i n g zou w o r d e n van
d e bezinning en d e aktie die t w e e w e k e n aan de o r d e w a r e n in dat
stuk V l a a n d e r e n . In zijn s l o t t o e s p r a a k d r u k t e v o o r z i t t e r S c h i l t z zijn
d a n k uit o v e r d e b e r e i k t e r e s u l t a t e n en zijn t e v r e d e n h e i d o m in de
r e b e l s e s t a d van A r t e v e l d e en in d e z e bij uitstek s o c i a a l b e w o g e n
p r o v i n c i e het V U - k a d e r t o e te s p r e k e n .
Net zoals tijdens de andere slotdagen
w e r d het kader verwelkomd door
gastvrouw Kris Yserbyt die ook hier
kleine meisjes bloembollen liet uitdelen aan de vergadering Het prachtige
weer van zondag en de goede resultaten van de aktie inspireerde Kris Yserbyt in het Floraliapaleis tot de uitspraak « De bloem zit er al in i»
En inderdaad De Oostvlamingen zaten zelf een beetje paf van hun eigen
w e r k i n g , ze hebben dan maar voor
zichzelf geapplaudisseerd, en dat was
verdiend, want hun « j a i » tot de V U
was gemeend
— Tijdens de tweede week van de
veertiendaagse waren 2000 Oostvla- •
mingen aktief bij de werking betrokken
— De formele verbintenis w e r d aangegaan 720 nieuwe abonnees op
" W I J » te maken
— Nu reeds staat vast dat in de
komende maanden 100000 mensen
meer zullen bereikt worden met de
VU-streekpers
— Negen nieuwe VU-afdelingen zullen worden opgericht, zodat de kaderleden zullen proberen 100000 mensen te bereiken voor de Vlaams-nationale gedachte en aktie.

het prachtige blad « De Flapuit» in alle
bussen brengt. De nog zeer jonge
voorzitter, ietwat verlegen om het grote applaus, werd door voorzitter
Schiltz biezonder hartelijk gelukgewenst
W a a r s c h o o t : dat reeds geruime tijd
de krantenkoppen haalt met zijn strijd
voor
een betere
gehandicaptenwetgeving en in april een biezondere
« W I J "-campagne organizeert Verder
houdt de afdeling de milieuproblemen

van het Meetjesland (waterwinning)
scherp in het oog en plant akties over
dit vraagstuk
Lierde: een piepklein afdellngske in de
Vlaamse Ardennen, waar men steeds
beweerde dat er het er voor de V U
onmogelijk werken was, werd door
twee moedigaards gestart Allebei
werden ze, de heren Laereman en
Van Damme, in de bloemen gezet

«De bloem
zit er ai in!»
Opnieuw ontvingen enkele
de eretitel van Straatloper

mensen

— Rudi De Cleef, een 22-jange
vrachtwagenchauffeur uit Lede als
jongste straatloper
— Margriet Van Beveren, penningmeesteres van VU-Gentbrugge
— Pons De Stercke uit Wortegem-Petegem die zo dolgraag met kolportagemateriaal de straat was opgegaan en
maar nergens «gerief» vond.
— Uit y t - A m a n d s b e r g werden de
gebroeders Rudi en Erwin Herman
met bloemen bedacht Z e trekken-

Ondertussen w e r d ook het Vlaams
Staalarbeiderskomitee van harte begroet. Deze moedige bent arbeiders
uit Sidmar zal aan het applaus van het
VU-kader wel gemerkt hebben dat de
V U achter hen staat in 'hun strijd tot
behoud van alle werkplaatsen én de
uitbouw van de Vlaamse staalindustrie. Oud-kamerlid Georgette De
Kegel w e r d vervolgens door algemeen sekretans Paul Peeters met
dankwoorden bedacht om haar vinnige aktie in de « Wij "-abonnementenslag 1977-78.
Paul Peeters stelde klaar en duidelijk
dat de V U staat of valt met haar
kader, dat de leden de enige rijkdom
van de V U zijn en dat men met moet
proberen deze groep van mensen te
verdelen en tegen mekaar op te zetten.
Het IS nodig, aldus P Peeters, dat wij
nu hand in hand samen vooruitgaan.
Er IS een eerste stap gezet; deze
moet verder uitgebouwd worden En
dit vooruitzicht moet er ons toe besluiten dat ons een grote tijd te wachten
staat I
,, .

Hetze
Ten slotte kwam voorzitter Hugo
Schiltz aan het woord Na gewezen te
hebben op de belangnjke rol van
Gent en Aalst in de Vlaamse sociale
strijd typeerde hij raak de inbreng van
de Oostvlaamse arrondissementen in
de V U
Het lag voor de hand dat de voorzitter de politieke toestand zou schetsen na de vertrouwensmotie in de
Kamer Hij waarschuwde tegen bepaalde krachten in Brusselse kringen
die ondanks alles de uitvoering in de
gestoten akkoorden ongedaan te maken Daarom eist de V U naast de nieuw e staatkundige grenzen de federalizering van de staatsadministratie en
ook van de Société Générale

Waarom ?
D e nationale voorzitter had het ook
over de vertrouwensknsis in het
Vlaamse kamp. Deze onbehaaglijkheid IS niet goed en het is daarom dat
de VU-voorzitter met kan begrijpen
dat zijn aanbod tot gesprek opnieuw

Staalarbeiders
O p de slotdag te Gent werden
de leiders van het Vlaams Staalarbeiderskomitee hartelijk begroet.
Over hun aanwezigheid zei voorzitter Schiltz . « Dit IS geen propagandastunt. Deze arbeiders zijn
mensen van bij ons, al dan met
binnen of buiten de partij, maar
ZIJ behoren tot ons volk en daarom zijn ZIJ welkom i»
Achteraf had de voorzitter in het
bijzijn van heel wat Oostvlaamse mandatarissen een langdurig
onderhoud
met de
staalarbeiders
En zoals wij reeds eerder in Limburg hoorden, is ook hier de
«stalen» greep van A C V en
A B V V op de arbeiders de oorzaak van veel verdoken kwaad
bloed
Een paar uitspraken van de leiders • « Vlaanderen moet ekonomisch onafhankelijk worden I
A.u.b, zeg aan uw parlementairen dat ze het staalprobleem
warm houden in de Wetstraat!
W I J staan volledig achter u o m
Vlaanderen een eigen staat te
geven i»

geweigerd werd. «Waarom in godsnaam opnieuw een weigenng en de
ontstane kloof vergroten ' »
Schiltz verbaasde er zich over dat de
anti-Egmontleiders reeds één dag na
zijh oproep tot samenkomst van de
Staten-generaal zijn voorstel afwezen De vraag kan gesteld worden,
aldus Schiltz, welke leden van bij het
anti-komitee aangesloten organizaties
zich op deze korte tijd pro of contra
konden uitspreken ?
De voorzitter stelde daarom voor dat
misschien een gesprek mogelijk was
met leden van de kulturele organizaties op plaatselijk vlak. Waarom toch
zo'n mentaliteit, vroeg Schiltz zich af.
Laten wij voorzichtig zijn dat deze hetze niet resulteert in een geheim verzet
vanuit Brussel voor de unitaire staat!
Aldus belandde de voorzitter bij de
taak van de V U vandaag.
— Verder werken om onze Vlaamse
staat in de steigers te zetten.
— De volksnationale beginselen laten
doordringen en de belichaming zoeken voor deze ideeën. Want met een
leeuwevlag zwaaien wil nog met zeggen dat men aan (Vlaamse) politiek
doeti

OOST-VLAANDEREN:

— Ten slotte hebben de Oostvlaamse
straatlopers er zich toe verbonden dit
jaar 120 000 werkuren voor de V U te
kloppen
En toen ontvingen de afdelingen in de
persoon van de afdelingsvoorzitter
bloemen van dank.

9 afdelingen méér

Z o t t e g e m : een speciale vermelding
omdat het als afdeling met extra veel
problemen een nieuwe kern wist uit te
bouwen die op ernstige wijze de plaatselijke politiek volgt en een voortreffelijk eigen streekblad uitgeeft..

100.000 Oostvlamingen méér bereikt

720 nieuwe <(WIJ»-abonnees méér
120.000 straatlopers-uren per jaar

W a a s m u n s t e r : dat zomaar 25 nieuwe
leden kon inschriiven en sedert jaren
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N i « u w raadslid
Eerst was er natuurlijk de eedaflegging van Juul Cautreels (pis opvolger
van Walter Decoene) Juul Cautreels
draait al heel lang mee in de V U en in
de Vlaamse Beweging Hij is bovendien een geboren Wilrijkenaar die de
noden van de geitekoppen goed kent
en die zich in de raad zeker waar zal
maken
Korenbloem
V o o r de uitvoenng van BPA 12 Cwijk
Korenbipem) werden een aantal gronden aangekocht Er bestaat reeds een
ontwerp-struktuurplan dat tijdens een
wijkvergadenng aan de bevolking is
voorgelegd De V U kijkt erop toe dat
de wijkbewoners ook bij de verdere
planning betrokken blijven
Tunnel z o n d e r u i t r i t !
De tunnel die het Valaar moet verbinden met het Centrum (onder de
Boomsesteenweg t h v de firma Van
der Haeghe) dreigt met afgewerkt te
raken omdat
men met gedacht
heeft aan het tijdig onteigenen van de
grond bestemd voor de uitnt i De
raad moet nu bijspnngen om een proces en de spoedprocedure mogelijk
te maken

Vakantietoelage
Positief was wel een vakantietoelage
aan langdurig zieken bejaarden en
minder-validen Leve van Vooren-Vallaeys vroeg verduidelijking i v m mogelijke gerechtigden Schepen Huys-

mans (CVP) zei dat het enkel om mensen gaat die een «sociale vakantie»
willen doorbrengen en dat begoede
bejaarden met in aanmerking komen
Ook vroeg Lieve het luttele bedrag
van 500 frank te verhogen

MOVE VU-bal in zaal Pnnsenhof Kapelstraat 19 O m 21 u met
het orkest «De Daltons» Inkom 80 fr Jeugd 50 fr

11

ANTWERPEN (Stad) Toneelvoorstelling Billy De Bluffer Kaarten 1 2 5 f r te bekomen op het VU-sekretanaat, Wetstraat 12
Tel 0 3 1 / 3 6 8 4 6 5

11

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

11

T O N G E R L O St-Maartensfonds jaarlijks dansfeest in zalen
van het Sportcentrum (naast de abdij) om 20 u Inkom 80 fr
Orkest Stonne Wauters

11

HEIST-OP-DEN-BERG, HALLAAR V U lentebal om 20 u 30 in
zaal Rozenhof te Hallaar Inkom 60 fr Orkest Het Sioux-ensemble

14

ANTWERPEN VVVG-ledenvergadenng om 16 uur in het lokaal
« O p Sinjoorken », Kipdorp 9

16

LI ER Koncertavond metrde Wiener Sangerknaben in de H Hartkerk Antwerpsesteenweg om 20 u Ingericht door v z w Vlaamse Knng Inkom 300 fr Kunnen bekomen worden bij VU-bestuursleden

17

BERCHEM Wijnavond om 20 u 30 in zaal «Centrum Zurenborg » Dageraadplaats 4, te A n t w e r p e n

Fraktieleider Pol Van der Gucht vroeg
als eerste verduidelijkingen i v m het
inzetten van gemeentepersoneel bij
het onderhoud van pnve-eigendommen Volgens schepen Van Dormael
(BSP) IS er een overeenkomst met de
Kern-eigenaars in de maak en beperkt alles zich voorlopig tot het pro
per houden van de wegenis I v m he1
verhaalbelastingsreglement
ontspon
zich een levendige diskussie tussen
Andre De Beul onze fraktieleider en
schepen van Financien De Meyer
(CVP) Andre stelde voor enkel de
kant van het hoofdgebouw te laten in
aanmerking komen (bij eigendommen
met voor en aciiterzijde aan een
straat)
Hugo Jacobs kwam eens te meer op
voor de speelgelegenheid aan het
Monnikenplein waar de jeugdbewe

Opvolging te Ekeren
Ten gevolge van het overlijden van
Alfons Bollen zal dr Paul Bortels Pons
in het schepenkollege opvolgen als
schepen en mevrouw Maria Helena
Spur echtgenote Van Vlimmeren in
de gemeenteraad als gemeenteraadslid

Hobokense VU-leden
rond de tafel
Vrijdagavond 17 februari 1978 trotseerden een 50-tal leden de bittere koude
om m zaal Moretus onze ledenvergadering bij te wonen
In zijn welkomstwoord wees onze voorzitter erop dat deze avond ook m het
teken stond van de aktie « Nu het doel bereiken > Hij rekende op de steun en
medewerking van de leden, zoals vorig jaar, toen we rond deze periode m volle verkiezingsstrijd zaten Verder hoopt hij dat de Anti-Egmonters die hun lidmaatschap opzegden, onze rangen terug vervoegen wanneer zij zullen inzien
dat ZIJ ons ten onrechte verlieten
Onze gastspreker Hugo Coveliers
schetste daarna de laatste jaren van
de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging en de eenzame rol van de
Volksunie in deze strijd Dat de regenngsdeelname en het Egmontpakt
ook aan bod kwamen spreekt van
zelf HIJ toonde aan dat de V U de
speerpunt van de Vlaamse Beweging
IS en blijft HIJ verwees ondermeer
naar de 80 % van de Halle-eisen die
nu in het Egmontpakt staan en die
zonder onze partij zeker met zouden
verwezenlijkt worden Hij tilt daarom
o o k met al te zwaar aan het inschnj
vingsrecht hoewel hij het ook liever
anders zag Hugo Coveliers beantwoordde daarna een reeks vragen
van de aanwezigen om enkele zaken
duidelijker te maken Onze fraktieleider Fonne Cnck stelde duidelijk dat
het ganse bestuur de uitvoenng van
het Egmont nauwlettend zal volgen i
Het jaarverslag 1977 werd dan voor
gelezen door onze sekretaris Lina
Peeleman-Cuyt Zij toonde aan dat
onze afdeling met bescheiden middelen maar met volle onbaatzuchtige
inzet aktief heeft gewerkt Het bestuur was talrijk aanwezig op Vlaamsnationale manifestaties werftochten
in de Rupelstreek verkiezingskampagne kaderdagen te Hasselt en G e n t
O p plaatselijk vlak hadden w e ondermeer «Wij-colportages», namen wij
deel aan herdenkingen van Wim
Maes dr Borms Herman Van De
Reeck en het Vlaams-nationaal Zangf e e s t W I J orgamzeerden ons 16de
VU-bal ons 1ste St-Maartenfeest en
een Egmont-debatavond

W I J lO

gingen op straat kwamen om speelgelegenheid te eisen Burgemeester Fa
bre (CVP) stelde natuurlijk weer « dat
het geen gemakkelijk probleem is»
maar op de keper beschouwd wie
heeft het daar allemaal laten volbouw e n ' ? 7 Fabre beloofde te onderzee
ken hoe het plein gedeeltelijk kan
heraangelegd worden om het beter
bespeelbaar te maken voor meer km
deren
Haar eigen wijsje...

Interpellaties

Dat 1977 een zeer moeilijk jaar was
zal ons met tegenhouden om in 1978
nog harder te werken voor de Volksunie en Vlaanderen De voorzitter
spoorde de aanwezigen aan hun
Vlaams bewustzijn te manifesteren
o m door zich aan te sluiten bij de
Vlaamse Ziekenkas beroep te doen
op het dienstbetoon van de eigen
mandatarissen en de gemeenteraden
bij te wonen Onze orgamzatieleider
Leo D Heu somde vervolgens enkele
manieren op waarmee onze afdeling
«Nu het doel bereiken» zal aanpakken Na de ernst kwam de ontspanning aan de beurt Bij geunge koffie
(O en Limburgse vlaaien zorgde een
d j voor de muzikale klanken van een
gezellig mini bal dat tot in de vroege
uurtjes duurde

Senator Coppieters
te Ekeren
OPENBARE VERGADERING
O p vnjdag 17 maart e k komt de voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad VU-senaf&r Maunts Coppieters
te Ekeren in het «Ekershof» GrootHagelkruis 6/1 spreken over « Vlaanderen vooruit I' Aanvang 20 u 30
Toegang vnj Gelieve uw vnenden
mee te brengen Het is overbodig
senator Coppieters voor te stellen U
zal kunnen luisteren naar een gloedvol redenaar Alle leden, abonnees en
sympatizanten op post i

zond Lieve van Vooren-Vallaeys, die
m een degelijk en tot de verbeelding
sprekend betoog opkwam voor de
verfraaiing van de gemeente in het
kader van het «Jaar van het Dorp»
Na een rondgang doorheen de
gemeente formuleerde Lieve als het
ware de «10 geboden voor de verfraaiing van ons Wilrijk» W e citeren
opnchting van een «karweidienst»
met gemeentepersoneel of via plan
Spitaels (als hulp aan bejaarden)
innchting van een «doe het-zelf-kursus» ( i p v de wegkwijnende techni
sche avondleergangen) ter beschik
king stellen van gereedschap een premie van 5 000 frank voor het opknap
pen van oude huizen bloembakken
boompjes rustbanken op plaatsen
die ervoor in aanmerking komen
opkopen van onbebouwbare straathoeken waar meestal ontsierende reklameborden staan onteigening van
(leegstaande) krotwoningen in Heistraat en Laarstraat
aanmoediging
van de wijkkomitees bij hun inspanningen o m de wijk op te fleuren en ten
slotte (preventief) het heffen van een
belasting op leegstaande en vervallen
woningen
Burgemeester Fabre prees ons raads
lid voor de inspanningen die ze gele
verd had om de situatie ter plaatse te
gaan bekijken en beloofde zeker met
een aantal suggesties rekening te zullen houden
W e hopen dat VU-Wilrijk in de komende maanden nog meer programma
punten ter bespreking zal voorleggen

(wd)

VU-gezellig samenzijn met koud buffet en grote

11

VU alleen in de aanval te Wilrijk
Met het botten van de bomen schijnt er ook te Wilrijk wat los te komen met
minder dan 3 VU-raadsleden interpelleerden het kollege over diverse ondervi/erpen K. Poma, de man die het eens allemaal zou veranderen, maar die tot
nu toe met veel potten gebroken heeft, kwam te laat aan om nog te kunnen
tussenkomen, zodat de V U ( n o o d g e d w o n g e n ' ' ) alleen in de aanval ging

BORSBEEK
verrassing

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

5 8
KERKSTRAAT
Tel.
(031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Meerhout overwon griep
Het toeval wou dat ons jaarlijks bal
juist de inzet w e r d van de aktie veertiendaagse in onze provincie Het bal
voor de tweede maal in de parochie
Zittaart gehouden kende weer een
enorm sukses ondanks het slechte
weer en de heersende griep
Vol entoesiasme werd in diezelfde
week de balans opgemaakt van de

voorbije werking 77 wat voor ons
tevens het eerste volledige werkjaar
w e r d De abonnementenslag maar
vooral de ledenslag heeft voor onze
afdeling geen windeieren gelegd
In vergelijking met eind 76 w e r d ons
ledenaantal verdubbeld Wij hebben
ons er tevens toe vert>onden o m de
abonnementenstand merkelijk op te
drijven

10%vr.V.U.IedenK
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

PARDESSUS

VERMEESCH

S t e e n h o u w e r s v e s t 52 A n t w e r p e n Tel 0 3 31 3 5 8 3 .

OCMW-BERCHEM (Antw.)
Bi] het openaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Berchem-Antwerpen zijn, met een wervingsreserve van 1 jaar, betrekkingen vacant van verple(e)g(st)er, verpleegassistent(e), ziekenoppass(t)er en gezins- of bejaardenhelpsters
voor buitendienst.
Algemene voorwaarden.
Leeftijd 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 eensluidend verklaard afschrift van diploma, brevet og getuigschrift,
een militiegetuigschnft voor
de mannelijke kandidaten
en een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept,
moeten toekomen uiterlijk
op 21 maart 21 maart 1978 te
11 u u r op het s e k r e t a n a a t
van het OCMW, Uitbreidingstraat 322,2600 Berchem-Antwerpen
Vereiste diploma's, brevetten of getuigschriften:
Verple(e)g(st)er : brevet van
ziekenverple(e)g(st)er, diplom a gegradueerde verple(e)g(st)er
Verpleegassistent(e): brevet
van verpleegassistent(e)

ROLAND

Ziekenoppass(t)er:
getuigschrift van ziekenoppass(t)er
of getuigschrift van ziekenverzorg(st)er
Bejaardenhelpster voor buitendienst: attest van gezmsof bejaardenhelpster, afgeleverd door het Ministerie van
Volksgezondheid en van het
Gezm (dwz bekwaamheidsattest a,fgeleverd door de minister of staatssekretans die,
voor het Vlaamse gewest, de
gezinszorg onder zijn bevoegdheid heeft)
Gezinshelpster voor buitendienst :
ofwel attest van gezinshelpster, afgeleverd door het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (zie
hoger),
ofwel brevet van gezinshelpster, en/of sanitaire helpster
(dwz ofwel brevet of getuigschrift van gezinshelpster of gezins- en sanitaire
helpster,
ofwel kwalifikatie-attest van
het zesde leerjaar,
ofwel studieattest waaruit
blijkt dat de kandidate met
vrucht het zesde leerjaar
heeft gevolgd, afgeleverd
door een hogere secundaire
beroepsschool, finaliteit gezinshelpster of gezins- en sanitaire helpster)
Inlichtingen k u n n e n op voormeld adres bekomen worden Telefoon (031) 309870 toestel 217

ktie(viteiten)

ns VU-krantje dat zijn eerste jaargang gevierd heeft en dat over de
gehele gemeente verspreid wordt zal
een mooier en groter kleedje krijgen
en natuurlijk ook een naampje W e
gaan het echt vertroetelen
Daar wij als echte V U militanten voor
kleinschaligheid zijn en voor het na
tuurbehoud zullen wij vanaf nu heftig
beginnen reageren tegen de geplande slechte ruilverkaveling van het
mooiste natuurgebied rijk aan fauna
en flora Affiches pamfletten debatavond alles wordt in de juiste orgamzatonsche vorm gegoten Hierover
knjgt u zeker nog meer nieuws En als
of WIJ als politieke partij met voor het
behoud van onze mooie dorpen zou
den zijn plannen ook wij een festiviteit in het kader van het Jaar van het
D o r p Het wordt in elk geval een
Vlaams folklorefestijn i
Deze dne aktiviteiten zullen de steunpijlers zijn waarop het nog verder uit
te kienen jaarprogramma zal rusten
pardon bruisen
Overlijden
De ganse Volksunie-gemeenschap en
in het biezonder het bestuur drukt zijn
medeleven uit bij het heengaan van
Rosa Nuyts moeder van Sooi Beyens ons bestuurslid

«Wij» als
geschenk?
U kan een geschenkabonnement op
het weekblad « W i j » storten voor
iemand onzer leden die met zo goed
bij kas zit Stort 500 fr op onze bankrekening 404-3036801-74 van V U A n t w Stad met vermelding
geschenkabonnement

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260'Nijlen - Tel 031/818841

(Adv. 89)
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Vis laat zich vangen,
de zee niet
genschap», de kwaliteit van het
water het voedsel, de voortplanting, enz
De wereldvoedselorganizatie is
eveneens sterk geïnteresseerd in
het probleem De FAO ziet in de
aquakultuur een kans om het
voedselprobleem in een aantal
Derdewereldlanden een eindweg
op te lossen
De Dienst Wetenschappen van
de BRT stoomde een programma
klaar over dit onderwerp en
noemde het met ten onrechte
« De golvende akker»
Het loopt dinsdag 14 maart om
20 u 15 tot 21 u 30 op BRT 1

In de jaren '20 werd zowat 20 miljoen ton VIS per jaar gevangen,
later liep dit op tot bijna 70 miljoen ton Maar sinds een zestal
jaren krijgt men af te rekenen
met een dalende produktie om de
eenvoudige reden dat de visvangst meer op roofbouw gaat lijken De tekenen van de teruggang zijn ook duidelijk in België
merkbaar Vijftig jaar terug was
de VIS een volksvoedsel het dalende aanbod en de hogere prijzen maakte er haast een luxeprodukt van
Naast een duidelijke internationale reglementering en samenwerking inzake visserij, het aanboren
van nieuwe voedselbronnen uit
de zee. kijkt men nu belangstellend uit naar de aquakultuur
Aquakultuur betekent het kweken van zeedieren binnen een volledig gekontroleerd milieu, zoals
het voor kippen het geval is
Nieuw IS dit met Aquakultuur
wordt reeds zeer lang en intensief bedreven in Japan De viskonsumptie is er immers traditioneel
zeer hoog (35 kg per man en per
jaar), het land kent weinig landen veeteeltoppervlakte
Omdat
de bevolking toenam maar de visopbrengst daalde zocht men de
oplossing in de kweek van zeeprodukten
schelpen,
algen,
schaaldieren, vissen De resultaten van deze kuituren zijn vnj
positief
Momenteel wordt 15 tot 20 %
van de zeeproduktie (11 miljoen
ton) gekweekt Noorwegen bv
heeft een traditie van zalmkweek
weten op te bouwen, de kweekomstandigheden worden begunstigd door de ideale struktuur van
de fjorden In Franknjk ligt de oorsprong van de aquakultuur weer
iets anders De traditionele oesterkuituur was bijna over de kop
gegaan toen ernstige ziektes de
oestertoestand bedreigden, maar
tijdige import van Japanse oestersoorten bracht redding
De aquakultuur bevindt zich echter nog in een experimenteel stadium Heel wat moeilijkheden van
technische en wetenschappelijke
aard duiken op Z o zijn er de kom-
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plekse problemen van de aanpassing van de soort aan de « gevan-

Zie ook op Duitsland 1 (ARD)
een reportage over de krisis bij
de Duitse zeevisserij dezelfde
avond om 21 u. 20

Poeske Scherens
blijft fietsen
Jozef Scherens werd in 1909
geboren in het Brabantse dorpje
Werchter In de winter van 1929
werd hij beroepsrenner Hoewel
hij bij de jongeren enkele wegwedstrijden had gewonnen, was
hij gauw tot het besef gekomen
dat zijn toekomst op de wielerbaan lag op de « piste » De wielerbaan was in die dagen trouwens
heel wat populairder dan nu In de
winter werd in gesloten velodrooms gereden en s zomers op
open banen Heel wat gemeenten
beschikten trouwens over een
« velodrom »
Als Jef Scherens steeds weer
zijn tegenstrevers wist te ver-

schalken was dat vooral te danken aan zijn legendarische « kattesprong» — en wellicht ligt daar
ook de verklanng voor zijn bijnaam «Poeske»
Jef Scherens speelde het klaar
zeven keer wereldkampioen te
worden en zestien keer kampioen van België
In 1951 — hij was toen 42 - hing
hij de fiets aan de haak Tenminste als beroepsrenner, want nu
nog trekt hij er geregeld op uit
met de Leuvense wielerklub de
« Stoempers »
— Poeske Scherens, woensdag
15 maart, BRT om 18 u. 20

VRIJDAG 10 MAART

M A A N D A G 13 MAART

D-1 - 20 u. 15 - THE WILD
NORTH
De avonturen van een politieman en zijn gevangene in het
onherbergzame Wilde Noorden
Van Andrew Morton met Stewart Granger en Wendell Corey

F-1 - 2 0 U . 3 0 - LE COUTURIER DE CES DAMES
Vaudeville-komedie van Jean
Boyer Met Fernandel Suzy Delair Fran^oise Fabian Fernand
Vignard is de eerste snijder bij
Apolini-Tailor Reeds twintig jaar
lang snijdt hij wol en laken maar
de laatste tijd heeft hij meer zin
om organdi of mousseline te
bewerken

D-2 - 23 u 05 - DER LETZTE ZEUGE
Politiefilm verwezenlijkt door
Wolfgang Staudte Met Martin
Held Ellen Schwiers Adelheid
Seeck Een baby zoon van de rijke en mondaine industrieel Rameil en van diens minnares Ingnd werd gewurgd in zijn wiegje aangetroffen De politie stelt
een onderzoek in
ZATERDAG 11 MAART
BRT - 14 u. 30 - DE RIDDERS V A N DE RONDE TAFEL
Spektakelfilm rond koning Arthur met gebruikelijke anakronismen Van Richard Thorpe
met Robert Taylor
RTB - 20 u 25 - CAHILL
Westernveteraan John Wayne
als vader van twee kinderen die
betrokken worden bij een roofmoord en op hun eentje zonder
tussenkomst van hun vader hun
onschuld willen bewijzen Van
Andrew V Mc Laglen
LUX. - 21 u 00 - TROIS
ENFANTS DANS LE DESORDRE
Vaudevillekomedie van Leon Joannon Met Bourvil Jean Lefebvre e a Eugene een ongehuw
de ondernemer zit in financiële
nesten Hij probeert allerlei truukjes om aan de ondergang te ontsnappen en ten einde raad besluit hij het vaderschap op zich
te nemen van dne onwettige kinderen
NL-1 - 21 u 5 0 MET
GETROKKEN MESSEN
Western met Randolph Scott,
Noah Beery John Carroll e a
Bart Alison en zijn vnend Sam
gaan naar Sundown om wraak
te nemen op Tate Kimbourg, die
ervan beschuldigd wordt de
vrouw van Bart te hebben verraden
Z O N D A G 12 MAART
LUX - 16 u 45 - LE MERCENAIRE
Mantel- en degenfilm van Etienne Perier Met Stewart Granger
Sylvia Koscina e a Siena vijftiende eeuw De Engelse avonturier Stanwood heeft zich ten
dienste gesteld van de Spaanse
goeverneur
F-1 - 18 u. 00 - LE BOURGEOIS GENTIL MEC
Komedie van Raoul Andre Met
Jean Lefebvre Francis Blanche
e a Gentil schijnt alles te hebben
wat nodig is om in het leven
gelukkig te zijn Maar hij is een
dagdromer
LUX. - 20 u. 23 VOS
GUEULES LES MOUETTES
Komedie van Robert Dhery met
Colette Brosset Pierre Mondy
Pierre Tornade e a Kenavec besluit mee te doen aan een tvwedstrijd onder het tema «film
het dagelijks leven in uw geboortestreek »
D-2 - 20 u. 15 - M A N OF
THE WEST
Western van Anthony Mann
met Gary Cooper Lee J Cobb
Julie London e a Link een oude
vrijbuiter heeft van het banditisme afgezien en leidt een eerlijk
leven
F-3 - 22 u 40 - SABATA
Western van Alberto Grimaldi
Met Lee Van Cleef William Berger Franco Ressel e a Sabata
IS een geheimzinnige scherpschutter en hebzuchtige avontuner

F-3 - 20 u. 30 - HOMBRE
Tijdens een lange postkoetsnt
rekent een jonge kleurling af
met bandieten maar laat er zelf
het leven bij in Onderhoudende
anti-racistische film met Paul
Newman van Martin Ritt
LUX - 21 u. 00 - ROBBERY UNDER ARMS
Avonturenfilm van Jack Lee
Met Peter Finch Ronald Lewis,
Maureen Swanson We zijn ten
tijde van de pionierstijd De gebroeders Marston besluiten met
hun vader in Australië te gaan
werken voor de beruchte Kapitein Starlight
D-1 - 23 u. 00 - THE AFRIC A N QUEEN
Avonturenfilm van John Huston
Met Humphrey Bogart Kathenne Hepburn e a In het hartje
van Afnka worden een oude vrijster en een dronkelap verwikkeld in een oorlogsavontuur
D I N S D A G 14 MAART
BRT-2 - 21 u 00
DE
WOESTE PLANEET
Gnmmig sprookje waann heel
wat toestanden uit onze samenleving worden gehekeld Tekenfilm van Rene Laloux en Roland
Topor
LUX - 21 u 00 - JEU DE
MASSACRE
Satinsche komedie van Alain
Jessua met Jean-Pierre Cassel
Claudine Auger Michel Duchaussoy e a Pierre Meyrand
een feuilletonschrijver en zijn
vrouw tekenares van stnpverhalen gebruiken de persoonlijkheid
van een zoon van een njke
weduwe Maar hij vereenzelvigt
zich te intens met de held van
het verhaal
F-3 - 21 u 15 - AMERICAN
GUERRILLAS IN THE PHILIPPINES
Mini-filmpje van Fntz Lang over
lotgevallen van enkele overlevenden van een Manne-eenheid
tijdens Wereldoorlog 11 Met Tyrone Power
W O E N S D A G 15 MAART
RTB-2 - 19 u. 55 - BLONDE VENUS
Tragi-komedie van Josef von
Sternberg Met Mariene Dietrich, Herbert Marshall e a
N-1 - 20 u. 00 - COCORICO
Van Jean Rouch Lam Dia en
Damoure Zika Het scenario is
gebaseerd op feiten Lam is
inderdaad een handelaar in kippen die zijn waar tracht aan de
man te brengen in en rond Niamey
BRT-2 - 20 u. 15 - DINSDAG. . D U S IS HET BELGIË
Ironizerende • foldertoensme »komedie van Mei Stuart in de
reeks «Dossier» De toon van
de film IS ironisch soms nogal
aan de scherpe kant
F-3 - 21 u. 15 CASABLANCA
Humphrey Bogart neemt het op
tegen de Gestapo en zal dus het
leven redden van de mooie Ingnd Bergman in een film van
Michael Curtiz

WIJ II

Tl/-PROGR/^MMK9
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Regionaal
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A 2
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Campagne electorale. — 21.05 Un
ours pas comme les autres (film).
22.05 Apostrophes. 23.20
Nieuws. — 23.35 Téte d'horloge
(film).

Donderdag
MAART
BRT 1
14,00 Schcxsltelevisie. - 18.00 De
Bereboot (f.) — 18.05 Rondomons — 18.30 De verloren eilanden
(O. — 18.55 Het bier overspoelt
de straat (film). - 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit. - 19.45
Nieuws. — 20.10 De Muppet
Shovi/. 20.30 Panorama. —
21.00 Standpunten. - 21.20 Première. — 22.10 Nieuw/s.

BRT 2

FR. 3

Quelques messieurs trop tranquilles. — Komedie van Georges Lautner. Met Renée Saint-Cyr, Jean Lefebvre, e.a.

19.05 Regionaal programma. —
19.40 Scènes de la vie de province. - 19.55 Nieuws. — 20.00 Les
jeux de 20 heures. — 20.30 De
wetenschap in dienst van het milieu (dokumentaire). — 21.30 Versailles
(reportage).
—
22.20
Nieuws.

BBC 1

Donderdag 16 vnaetiX RTB-1 om 20 u. 20.
20.10 Open School. Karenina (f J

20.40 Anna

NED. 1
18.45 De fabeltjeskrant (f.).
18.55 Nieuvi/s. - 19.05 A V R O ' S 3
X 20. — 20.05 Voor de vuist w/eg.
2135 Nieuws. - 21.50 Den
Haag vandaag. — 22.05 Formule
3 plus. — 22.50 Wereldkampioenschappen kunstrijden. — 23.30
Nieuws.

NED. Z
18.55 Nieuws. - 19.04 Paddington (f.) — 19.10 De verschoppeling ( f j . - 19.35 D e Dik Voormekaar show. — 20.00 Nieuws. —
20.25 Minivoetbalshow. 21.30
De familie Bellamy (f). - 22.20
Hier en nu. — 23.00 Efeze, legenden en v\(erkelijkheid. — 23.15
Nieuws

RTB 1

18.27 Pour chaque - e n f a n t —
18.32 L'lle aux enfants. — 18.55 Le
renard a l'anneau d'or (f.). — 19.15
Une minute pour les femmes. —
19.20 Regionaal
nieuws.
—
19.43 Eh bien raconte. 19.57
Nieuws. — 20.30 Campagne electorale. — 21.05 Jean-Christophe
(fJ. — 21.55 Kunstschaatsen. —
22.55 Allons au cinéma — 23.35
Nieuws.

RTB

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel (f.). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Meurtres (film). 16.49
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Isabelle et ses
amis. — 18.40 C'est la via. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Regionaal nieuws. —
19.45 Les 6 jours d'A 2. - 20.00
Nieuws. — 2035 Campagne electorale. — 21.05 Lom des rumeurs
de la ville (tv-film). 22.45
Nieuws.

18.00 Sophie la sorcière ( f ) . —
18.05 1, 2, 3... Cinéma. - 18.30
Zigzag. — 18.45 Sept sur sept. —
19.15 Antenne-Soir.
19.30
Nieuws. — 19.55 A suivre. —
21.50 Nieuws. — 22.05 Hollywood
on trial (film). — 23.50 Nieuws.

19.40 Scènes de la vie de province. - 19.55 Nieuws. — 20.00 Les
jeux de 20 heures. — 20.30 Bandolero (Western). — 22.10 Nieuws.
— 22.25 Un evenement

RTB 2

BBC 1

D 1
16.10 Nieuws. - ' 1 6 . 1 5 Allein mit
meinen Kindern (Reportage). —
17.00 Kindermagazine. — 17.05
Filmbriefe. — 17.50 Nieuws. —
18.0(j Intermezzo. — 19.15 Hier
und heute. — 19.45 Spiel urn 4tel
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15
lm Brennpunkt. — 21.00 Eiskunstlauf. — 21.45 Muzikale show. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Shirins Hochzeit aV-film). 01.05
Nieuws.

FR. 2

15.45 Corners of France. — 16.00
Children's Wardrobe. — 16.55
Playschool. — 17.20 Winnie the
winsome witch. — 17.25 Jackanory. — 17.40 John Craven's newsround. - 18.10 Blue Peter II. 18.33 Beertje Paddington. —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 19.45 Tomorrow's world. —
20.10 Top of the Pops. - 20,40
The good life. — 21.10 Wings. —
22.00 Nieuws. - 22.25 Cannon.
.— 23.15 Breakaway girls. — 00.10
Nieuws.

Vrijdag
10 MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Het
jongetje met de twee hoofden (f J.
— 18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.^0 Open School. - 19.00 Dit
leuke land. — 19.45 Nieuws. —
20.15 Allemaal beestjes (dokumentaire). — 20.40 De hete nachten
van Hariem (film).
—
22.10
Nieuws

RTL

BRT 2

12.15 La bonne Franquette. —
17.35 Le.coffre-fort. - 17.45 The
Muppet-show. — 18.15 Le coffrefort. — 18.20 Ram-dames magazine. - 18.30 Système D. - 18.45
Ram-dames. — 18.55 Le coffrefort. — 19.00 De nos clochers. —
19.15 Passé et gagne. — 19.30
Nieuws. — 20.00 Police des plaines (f.). — 21.00 Un detective a la
dynamite (film). — 22.40 Les potins de la comète.

20.15 Het magische circus (show).
— 21 15 Ten huize van... Willem
Denys. — 21.55 Dag aan dag.

FR. 1
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal
programma. — 13 50 Objectif santé. — 18.02 A la bonne heure. —

WIJ It

NED. 1
10.50 Schooltelevisie. — 18.45 De
fabeltjeskrant — 18.55 Nieuws.
- 19.04 Pommetje Horlepiep (f),
19.55 De Lucy show, (f). 20.20 Springtrofee 1978. -^ 21.05
Wonderlijke wereld. — 21.35
Nieuws. — 21.50 Praten met de
minister-president — 22.00 • Laat
de school ons helpen. — 22.35
Therese met liedjes in twee landen. - 23.00 Chili (dokumentaire).
- 23.50 Nieuws.

- 17.20 Dorothy. - 17.25 Jackanory. — 17.40 (Slangers. — 17.55
Crackerjack. — 18.35 Beertje Paddington. — 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide. — 19.40 Sportswide.
- 20.00 Tekenfilm. - 20.10 The
Waltons. - 21.00 Elton John. 21.30 Going straight 22,00
Nieuws, — 22,25 Life at stake, —
23,15 Tonight - 23,46 I thank a
fool (film).

Zaterdag
MAART
BRT

D 1
16.45 Nieuws, 16,55 Pfiff. 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20
Borden, tranen en tortelduif jes...
(film). — 18.40 Een goelasjsoepje (film). - 19.00 Nieuws. - 19.30
Auslandjournal. — 20.15 De geboorte van. een wees. — 21.15
V.I.P.-schakel. - 22.00 Heute-journal. — 22.20 Aspekte. 23.05
Der letzte Zeuge ( ^ t ü ^ m ) . —
n n 4 n Nieuws
zlfMü^/'
00.40
Nieuws.

r^^rm^'-

D 2

D 2
7 00 Nieuws. — 17.10 Pinocchio
( f ) - 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 De prater te Wenen. —
19.00 Nieuws. - 19.30 Sing mit
mir, tanz mit mir. — 21.00 Heutejournal. — 21.20 Nieuws uit Oost
en W e s t — 22.05 Achtung chance I - 23.30 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 19.04 Robbi, Tobbi en hiet Fra-Wa-tuig (f). - 19.30
Koning klant - 20.00 Nieuws. —
20.25 De brave soldaat Schwejk
(f). - 21.30 Dubbelleven (f.). 22.20 Vara-visie. — 23.10 Nieuws.
— 23.15 W.K.-kunstrijden op de
schaats (tot 23.55).

FR. 2

18.00 Sophie la sorcière (fJ. —
18.05 1,2, 3... Atelier. - 18.30 Zigzag. — 18.45 Savoir vivre. —
19.15 Antenne-Soir.
19.30
Nieuws. — 20.00 Autant savoir. —
20.20 Le canardeur (film). - 22.05
Nieuws. — 22.20 Le carrousel aux
images.

18.45 Tekenfilm. - 18.50 Tribunes
economiques
et sociales. —
1-9.15 Antenne-Soir
19.30
Nieuws. — 20.(X) Verviers (reportage). — 22.15 Einde van de uitzending.

- 15.35 General studies. — 16.00
Welsh programrhe. — 16.30 The
sky at night — 16.55 Playschool.

NED. 2

16.10 Nieuws. - 16.15 Eiskunstlauf. - 17.00 Joker (film). - 17.50
Nieuws. — 18.00 Intermezzo. —
18.40 Unter einem Dach. — 19.15
Hier und heute. — 19.45 Roger
Whittaker 20.00 Nieuws.
20.15 Schlussakkord (film) —
21.55 Rusminus. - 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Spoftschau. — 23.25 Ein sheriff in N e w
York (f J. - 00.40 Nieuws.

RTL
12.15 La bonne franquette. —
17.40 Le coff re-fort - 17.45 Système D. — 18.00 Aventures des
hommes. — 18.28 Le coff re-fort.
— 18.30 Ranvdames magazine
— 18.45 Tele-Luxembourg est a
vous. — 19.00 Le coff re-fort. —
19.03 L'Atout-cusine du chef. —
19.15 Passé et gagne, 19,30
Nieuws, - 20,00 Van Der Valk
( f ) , — 21,00 La nuit ensorcelèe
(film),
22,30
Martini-world
(kwis), — 22,45 Les potins de la
comète.

FR. 1
13,00 Nieuws, — 14,25 Cousins
cousines, — 16,00 Parijs-Nice —
17.57 A la bonne heure. — 18.27
Pour chaque enfant. — 18.32 L'lle
aux enfants. — 18.55 Le renard a
l'anneau d'or (f.). — 19.15 Une
minute pour les femmes. — 19.20
Regionaal nieuws. — 19.43 Eh
bien raconte. — 19.57 Nieuws. —
20.30 Campagne electorale. —
21.05 Le diable a quatre (toneel).
— 22.55 Artistiek kunstschaatsen.
— 23.30 Nieuws.

FR. 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel. —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Dossiers danger immédiat
(f.). — 15.55 Aujourd'hui magazi-.
ne. — 17.55 Fenétre sur... —
18.25 Isabelle et ses amis. — 18.40

14,00 Dag aan dag, - 14,30 De
ridders van de Ronde Tafel (film),
- 16,30 Open School 18,00
De Bereboot (f), - 18,05 Zaalatletiek — 18,50 Morgen wordt het
beter, - 19,45 Nieuws. - 20.10
Zeg maar Henk (show). — 21.10
Terloops. — 21 55 De Sweeney
(f), - 22,45 Nieuws

NED. 1
15,30 Nieuws, - 15,32 Peppi en
Kokki (f,), - . 16,02 Maja de bij, 16,15 Klassewerk, 18,15 Teleac, — 18,45 Fabeltjeskrant, —
18,55 Nieuws, — 1905 Tom en
Jerry (f,), 1920 Plankenkans
(show), — 20,35 Hoe langer hoe
korter, — 21 05 Sanford en zoon
(f.) - 21.35 N i e u w s - 21.50 Met
getrokken messen (western). —
23.10 Nieuws. 23.T5 W.K
kunstrijden schaats.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 19.05 De Bereb o o t — 19 10 De nationale hitparade. - 2000 Nieuws. - 20:25
D e man aan de top (f). — 21.15
W i e van de drie ' — 21.45 Televizier magazine. — 22.25 Avro's
sportpanorama — 2245 Nieuws.

RTB
15.35 Jardinage. — 16.05 Rastrins,
belle-mére (Waals toneeD. —
17.25 Le ballon jaune. 18.35
Sophie, la sorcière (f.). — 18.40
Spectacle, — 1910 Antenne-soir.
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin extraordinaire. — 20.25 Les
cordes de la potence (western).
— 22.20 Telescope. 23.20
Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.30 Système D. - 17.45 Operation Scotland Yard (film). - 19.15
Passe et gagne. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 L'homme invisible (f.). —
21.00 Trois enfants dans le désordre (film) — 22.35 Les potins de la
comète. — 22,37 Sur lè pas de la
porte.

'ARD 1
10 55 Wereldkampioenschap skilopen — 14,10 Nieuws, — 1415
Sesamstrasse (f,), — 14,45 Phonzeit (kwis), — 16,15 Sport extra
— 17,15 Kristenen in de Franse
KP (reportage), — 17,45 Nieuws,
- 17,48 Die Sportschau, - 19,15
Hier und Heute, - 19,45 Der 7,
Sinn, - 19,50 Kurz vor 8, - 20,00

Nieuws, — 20,15 Gimmickx (fJ. —
22.05 Je Spater der Abend a a l k show). — 23.05 Ein Riss in der
Welt (film).

ZDF
15.40 Der Weisse Baer (Russische natuurfilm). — 16.30 Die
Muppets-Show. — 17,00 Nieuws,
— 1705 Landerspiegel, — 18,00
Toerisme-beurs, — 19,00 Nieuws,
- 19,30 Die Strasse (f,), - 20,15
Der Zarewitsch (operette), —
21,45 Nieuws, — 21,50 Das aktuelle Sport-Studio. - 23 50 Der Kommissar (f.). — 00.05 Nieuws.

16,00 Nieuws, - 16.02 O
in de steppen, (Dol<ument
16,30 Kinderen uit Portuga
mentaire), — 16 5S Spreki
- 17,10 Studio Sport 1
Van gewest tot gewest.
Sesamstraat (f) _ 18
visie, - 19,20 Studto Spe
20,30 Nieuws -~ 20,35
weer zo laat ( f ) ~ 21,05 I
spoor, — 21 35 Mary H
Mary Hartman Cf) — 22
my Carter in het \\ ;'te Huis
mentaire). — 23 05 Nieuw

RTB

TF 1
13.00 Nieuws, - 13,35 Les musiciens du soir, — 14,08 Restez
done avec nous,., — 18,05 Dierenmagazine, — 18,40 Magazine auto
m o t o ! — 19,10 Six minutes pour
vous dèfendre, — 19,20 Regionale
aktualiteiten, — 19,45 Eh bien
raconte. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Numero un (show). — 21.30 Serpico (f). - 22.25 Tele foot I - 23.25
Nieuws.

A2
12.30 Samedi,et demi. 14.35
Sportreportages
(Parijs-Nice,
kunstschaatsen, indoorkampioenschappen atletiek) — 17.10 Des
animaux et des hommes. — 18.00
La course autour du monde. —
18.55 Des chiffres et des lettres
(spel). - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Les six jours d'A
2 (spel). - 20.00 Nieuws - 20.35
Het dossier van Frangoise Muller
(TV-film). - 22.05 Questions sans
visage. t~ 22.55 Dróle de baraque.
— 23.30 Nieuws.

FR 3
18.00 Et nos enfants? 18.35
V o o r de jeugd. — 19.05 Regionaal
programma. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures —
20.30 Ballets de l'opéra de Marseille. - 21.35 Korte films. - 22.05
Nieuws.

BBC 1
9.50 Teddy Edward. - 10.05 Indoors, outdoors. — 10.30 Multi-coloured swap shop. — 13.15 Grandstand. — 18.10 Batman (f).
18.35 Nieuws en sport. — 18.50
Jim'll fix It - 19.25 Dr. Who. 19.50 Mister" Moses (f.). - 21.40
Mike Yarwood. - 22.10 Starsky
and Hutch (f J - 23.00 Nieuws. 23.10 Match of the day. - 0.10
Saturday night at the Mill

Zondag

[

NED. 2

12 MAART

BRT
9.00 Open school. - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Eucharistieviering
vanuit Edegem. — 11.00 Konfrontatie (debaO. — 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. —
14.30 Open school. - 15.00 Sesamstraat Cf) — 15.25 Laurel en
Hardy - 15.45 Volleybal (Turnhout — Ibis Kortrijk). — 16.30 Studio Vrije Tijd. - Ï7.30 Sportuitslagen — 1735 Zaalatletiek. —
18.30 Bereboot (f). - 18.35 Filopat en Patafil (film). - 18.40 Retroskoop. — 19.45 Nieuws. —
20,00 Sportweekend 1, 20,30
D e wereld van Hedwig CourthsMahler (film) - 22,20 Nieuws, 22,45 Panorama (Franse verkiezingen).

NED. 1
11,00 Eucharistieviering, — 15,30
Teleac, — 17,00 Orgelvesper. —
17.30 Bericht der wilde ganzen. —
18.50 Paspoort. — 19.00 Nieuws.
- 19.05 Love Boat (f). - 19.55
Charlie Chaplin, de grootste kleine
man. (Dokumentaire). — 21.15 2
voor 12. -— 21.55 Komt dat zien.
(Reportage). 22.20 Wonderland. — 23.00 Humanistisch Verbond. — 23,20 Nieuws,

9.15 La ferme a
10.00 Ulysse
point (debat) — '
13.05 Ckincertiss •
nen van Afrika (i
pour le monde slagen. — 1715 '^
18.40
Transpor
19,10 Sophie ia
19,15
Antenne'
Nieuws, — 19 5;^
.— 20,25 Franse
20.30 Voulez-v'
22.00 Nieuws pas comme les a'
Nieuws.

ARD 1
10.00 Zuidpool
1045 Verhalen v11.15 De hangrric
Der internatiorir!
- 12,45 Nieuwi.
se muziek. — 13-^
gramma. — 14 4i,
14.55 Lemmi una
(fJ. - 15.25 W^
CV-spel). - 16
16.55 Task Fore
17.45 Unterelbe
Nieuws. — 1 8 3 ;
19.20
Weltspie
Nieuws. - 20.15
roten Platz. (TV
Nieuws. - 22 05
-

22.50 Kritik ai
22 35 Nieuws

leporti
ir kind
Film)
Fruhsi
- 13.11
Regioi
^RD-S
ie Scf
•re Au
Mod<
Police
ihrt iportsi

ittags
lm) ie Rot
ionntj

ZDF
13.00 Nieuws sch eibe. — 13 25
che 13.45
14.15 Heidi ( f )
Argentinië. — i
15.15 Dankescho,
chen. — 15.50
1700 Nieuw
Sport-reportagp
buch. - 18.15 X
(f.). - 1900Nleuv.
ner Perspektiven
mente Deutsch'
2015 Der M a n r
(Western). 2
22.05 Prof. Dr. B<
- 23.05 Franse .
23.35 Nieuws.

LUX.

3.02 D
ironik
sppelk
1440
O r
- 1

1'
db£.-

^fesi

"fr

1315 He1é*«?kuc.
Father, dear> fathe
Tekenfilms — lö^^
re (film) - 18.30
19.00 Les sentier-. ^ H ' s
- 19.30 Nieuws. lection. - 20.00 F ^ B v
gen, - 20,23 Vos f;
ettes (film), - 21 f"
zingen, — 21 15 'S gue
mouettes. — 22". Franse
zingen.

TF 1
13,00 Nieuws sérieux, — 1412
du dimanche, ~
ginie (f.). - 1600
— 16.05 L71e pen
Sports première
geois gentil mee (•
Les animaux du rNieuws. - 20 30
slagen.

mc

s renc
30Pai
aardei
e (f.)

18.00
neel).
inde.

Verkie

A2

11.00 La television les téli
teurs en super 8 — 1 1 .
eert. — 12.00 Bo'. :limanc
riété). — 19.05 Spi rtmagj
19.45 Nieuws Frarf
gen. — 1.30 Nieuw^
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TU-PROGMMMKS

S. — 16.02 Oriéntatip
n. (Dokumentaire). —
en uit Portugal. CDoku•'16.55 Sprekershoek.
idio Sport 1. - 18.10
tot gewest — 18.25
(f.) _ 18.50 Cin
!0 Studio Sport 2. IS. ~ 20.35 Het is
(f). - 21.05 Hollands
!1.35, Mary Hartman,
an. ^f) _ 22.05 Jimhet Wr.te Huis. (Doku• 2305 Nieuws

iS

itie a l'olseau ( f ) . Ie. — 12.00 Faire Ie
). - 1 3.00 Nieuws. —
irtissir» a - 14.30Treiika (t - 15.20 Visa
de. - 17.iaSportuit7.15 F^ ng Crosby. —
—
nsport lagazine.
e la wcière (f.) —
1930
inne-fc' -ir. 19.5C Sportweekend.
anse , jrkiezingen. —
^
ez-vo^ i j o u e r '
IS. - ^2.15 Un ours
les ai 3s(f) - 23.15

leportage) —
ir kinderen —
B m ) . - 1200
Frühschoppen
- 13.15 WeenRegionaal proXRD-Sport. ie Schinoeker.
r e Aussichten.
Mode '78
Police (f.). • ihrt. 18.30
iportschau —
20.00
ittags auf dem
lm) 21.55
22.05 ie Rothschilds.
tik ar 5onntagabend.

)OOl •
len v^
rigme*
tional'
suws
- 13.4
14.40
i urid
> We.
• 161
Force
relbe
18.3Ó
tspie
>0.15

av

FR 3

FR 3

16.20 Connaissance (Versailles).
— 17.15 Requiem van Verdi. - !
18.10 Cheval, mon ami. - 18.35
Motorcross en paardenjacht —
19.45 Nieuws. 19.55 Verkiezingsuitslagen. — 20.25 L'enfant
du péché. aV-film). 22,15
Nieuws - 22.30 Sabata. (Western). — 00.20 Verkiezingsuitslagen.

18.35 Voor de jeugd. 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Scènes de la vie de province. —
19.55 Nieuws. — 20.00 Les jeux
de 20 heures. - 20.30 Hombre
(western). — 22.15 Nieuws.

BBC 1
17.45 W.K. ijsdansen. 18.35
Nieuws — 1845 Phoenix and the
carpet — 19.40 Songs of praise.
— 20.15 All creatures great and
small. - 21.05 Baxter (f). - 22.55
Nieuws. — 23.05 Everyman. —
23.40 Film 7 8 . - 00.30 The British
connection.

Maandag
13 MAART
BRT
14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Peppi en Kokki (f). - 1815 De kinderen van appartement 47 A ( f ) .
- 18.40 Open School. - 19.10
Doe mee. — 1945 Nieuws. —
20.20 Rad der fortuin. 21.05
Grote lui, kleine lieden (f). —
21.55 Gesprek met prof. Henri F.
Ellenberger. — 22.45 Nieuws.

NED. 1
18.55 Nieuws. — 19.05 Daniël
Sahuleka. - 19.30 Happy Days
(f.). — 19.55 De dame en de w e t
(TV-film). - 20.45 Kabaret Tekstpierement. — 21.35 Nieuws. —
PI .50 Music Gallery. - 22.50 Symbiose. — 22.54 Nieuws.

NED. 2

lUWS

8. — 3.02 Die Dreh13.25 ironik der W o !.45 ' ippelkiste. —
Cf.).
14.40 Orff in
U 0 Nieuws. —
schöp ^ 5 . 2 0 Tatsa5.50 h .flHSd^aatR(>n
euws • P ' t 7 . 0 2 Die
age
18.00 Tage15 M. dëasis Alpha 1
Slfeuv.' > ^ B l 9 . 1 0 BonBven ^ 1 ^ 0 Dokutsche ^ ^ b b i s .
arm ai ^ ^ H H t e s t e n .
ir' 21 "'^^^^^H^HPt;. **~
l-Ber
«ise \ ^KI^Bn^ —
8.

1

^kz

fc
I f a t h e ^^m»
16.30
i- 16 ••^^^Kterccnai18.30 ^ H i è è t r e . —
entier' ^ H e B v e n t u r e
JWS - ^ H B Ciné-seD.00 f. ^ B t t i e c k i e z i n Vosr; ^ ^ B l e s m o u - 21 f" ^ H ë e verkieJ.15 \ ^ ^ B e u l e s les
22.1', • H s e . verkie-

i'
Ë

1

3 ^ C'est pas
4.12 L aHindez-vous
. - i r H ^ a u l e t Vlr16.00 'Sröenrennen.
} perc e (f.) - 16.45
18.00 Le bourere
Tiec C Fieel). - 19.25
du n inde. - 2000
20.30 \/erkiezingsuit-

Vision les téléspectaaer 8 - 11.30 Kon0 Bor. iimanche CVa05 Spi rttpagazine. —
'S F r a i f ^ verkiezinNieuws

18.55 Nieuws. — 19.05 Tom en
Jerry (f.). — 19.15 Peppi en Kokki
(f). - 1930 De Muppet-show. —
20.00 Nieuws. — 20.25 Het verbond van de haat (f). 21.15
Voor een briefkaart op de eerste
rang. — 22.05 Brandpunt — 22.45
In gesprek met de bisschop. —
2 3 1 0 Vastenoverweging. — 23.15
Nieuws.

Het kleine huis (f.). - 20.15 Melaatsheid : dokumentaire. — 20.45
BijbeltekeningeYi. — 20.55 Alternatieve energievormen. — 21.24 Tenslotte. - 21.35 Nieuws. - 21.50
Den Haag vandaag. — 22.05 Jean
R o u c h . portret van een cameraman. — 23.20 Nieuws.

NEP. 2
LUX.
12.15 La bonne franquette. - 17.30 La porte ouverte. — 17.35
Le coffre-fort. — 17.45 Service
des affaires classées Cf.). — 18.15
Le coff re-fort. - 18.20 Ram-Dames magazine. — 18.30 Système
D. - 18.45 Ram-Dames. - 18.55
Le coff re-fort. — 19.00 De nos clochers. — 19.15 Passé et gagne. —
19.30 Nieuws. - 20.00 Chapeau
melon et bottes de cuir (f.). —
21.00 A main armee (film).

ARD 1
16.10 Nieuws. - 16.15 Schaukelstuhl — 17.09 Mischm'asch. —
17.50 Nieuws - 19.15 Hier und
heute. - 20.00 Roots (f.). - 21.15
Kontraste. 22.00 Mein lieber Mann
(f.). 22.30 Tagesthemen.
23.00 The African queen (film). —
00.40 Nieuws.

ZDF

18.55 Nieuws. 19.04 Matchpoint (f.). — 20.00 Nieuws. —
20.25 De Mounties show. — 21.20
De verpleegsters (f). 22.10
Aktua-TV. - 23.05 Het gouden
stemmen gala 1978 — 23.40
Nieuws.

RTB t
18.00 Boff (f). - 18.05 1, 2, 3...
cinéma extra. — 18.30 Zigzag. —
18.45 TVF. - 19.15 Antenne-soir.
19.30 Nieuws. 19.55 Le
ndeau du f e r : reportage. — 22.10
Nieuws. — 2225 Vidéographie, —
23.10 Nieuws.

RTB 2
18.45 Het beheer van landbouwbedrijven. - 19.55 TVF. - 20.25 Le
temps des as (f.). — 21.15 Frangoise, Martine, Claire et les autres.

17,00 Nieuws. - 17.10 Schulbus
13 (fJ. — 17.40 Die Drehscheibe.
- 18.20 Soko 3113 (f.). - 19.00
Nieuws. — 19.30 Sport aktuell. —
20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
- 21.00 Heute-Jpurnal. - 21.20
Ceüa Oder die Überwinder CTV22.55 Nieuws.

BBC 1
17.25 Jackanory. 17.40 Hunter's gold. — 18.05 John Craven's
newsround. — 18.10 Blue Peter.
— 18.35 Paddington bear. —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 19.50 Ask the family. —
20,15 Blake's seven. - 21.10 Panorama. — 22.00 Nieuws. — 22.25
Sunday bloody Sunday.(f.).

Dinsdag
14 MAART
BRT 1

17.35 Sophie la sorcière (f). —
17.40 1, 2, 3... magazine. — 18.05
Seniorama. — 1845 Protestantse
uitzending. — 19.15 Lundi-sports.
1930 Nieuws. 19.55 Hüïs
Glos (toneel). — 21.35 C ^ que parIer veut dire (diskussie). — 22.55
Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Bereboot (f.). — 18.05 Sesamstraat
( f j . — 18.30 Open school. —
19.00 Toestand 7 8
19.45
Nieuws. — 20.10 Slisse en Cesar
(f.). — 20.45 D e golvende akker
(Vis als voedsel). - 21.35 Belijdenis van tvyee broers Cf). — 22.25
Gastprogramma. — 22.55 Nieyws.

LUX.

BRT 2

19.15
Lundi-Sports.
19.30
Nieuws. — 19.55 Matante a Eritance (Waals toneel). — 21.25 Eurokampjoenschappen zaalatletiek.

20.10 Onder één dak (f.). - 20.35
Panorama. — '21.00 De woeste
planeet: tekenfilm

TF 1

NED. 1

13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal
magazine. — 1350 Restez done
avec nous... — 18.00 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant. — 18.32 L'ile aux enfants. —
18.55 Le renard a l'anneau d o r (f).
— 19.15 Une minute pour les femmes — 19.20 Regionale aktualiteiten. — 19.43 Eh bien raconte. —
19.57 Nieuws. - 20.30 Le couturier de ces dames (film). — 22.05
Pour le cinéma — 23.05 Nieuws.

14.30 Spreken met wie je niet ziet.
— 19.04 Henkies droomboom. —
19.10 EO kinderkrant. 1930

12.15 La bonne franquette. —
13.05 Magazine: S O S - RTL . 17.30 La porte ouverte. - 17.35
Le coff re-fort. — 17.45 Brigade criminelle Cf), — 18.15 Le coffre-fort.'
— 18.20 Ram-Dames magazine.
— 18.30 Système D. 18.45
Ram-Dames. — • 18.55 Le coffrefort — 19.00 De nos clochers. —
19.15 Passé et gagne. — 19.30
Nieuws. — 20.00 Leé bannis Cf.).
— 21.00 Jeu de massacre: film.

TF 1
12.15 Rèponse a tout. — 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws
— 13.45 Restez done avec nous...
— 18.02 A la bonne heure. —
* " " ' ' Pour chaque 'enfant —

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'éloignement Cf). - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 Valstrik voor een vrouw (f.). — 15.55
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Isabelle et ses
amis. — 18.40 C'est la vie. .—
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Les six jours d'A 2. - 20.00
Nieuws. - 20.32 La téte et les
jambes. — 21.35 La farce du destin (f.). - 22.25 De Russische balletten. — 22.50 Nieuws.
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FR 3
18.35 V o o r de jeugd. 19.05
Regionaal programm'a. — 19.20
GewesteHjk nieuws. — 19.40 Scènes de la' vie de provincie. —
19.55 Nieuws. - 20.00 Les jeux
de 20 heures. — 20.30 Guerrillas:
oorlogsfilm. — 22.55 Nieuws. —
23.10 Rèussitp.

17.25 Jackanory. — 17.40 Jackanory playhouse. -— 18.10 Take
hart. — 18.35 Beertje Paddington.
- 18.40 Nieuws. - 18.55 Nationwide. — 19.50 Young musicians of
the year. - 20.20 The Rockford
files. — 21.10 The good old days.
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Pennies
from heaven. — 23.40 Nieuws. —
00.20 The engineers.

ZDF
16.10 Nieuws. — 16.15 Paranormale gaven : reportage. — 17.00 Die
Grashüpfer-lnsel: film. —• 17.15
A u s meinem Reisetagebuch. —
17.45 Peter und der Wasserbahn :
truuk-film. — 17.50 Nieuws. —
18.00
Intermezzo-lnformationen.
- 1840 Orson Welles Erzahlt. 19.45 Tip um 4tel vor 8. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Kennen sie Kin o ? : kwis. — 21.00 Panorama. —
21.45 Superstar Cf.), - 22.30 Tagerthemen. - 23.00 ARD-Sport
extra. — 00.00 Nieuws.

Woensdag
15 MAART

18.45 Interwallonie. — .19.55 Blonde Venus Cfilm). — 21.15 Ontmoeting met grote Franse advokaten.

ARD 1
16.10 Nieuws. 16.15 Ihm '78
Creportage). — 17.00 Pippi Langstrumpf Cf.). - 17.30 Herr Rossi
sucht das Glück Cfilm). — 17,50
Nieuws. — 18.40 Lokalseite unten
links. — T9.15 Hier und heute. —
19,45 Trick um 4tel vor 8. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Klaras Mutter
Ctv-film). — 22.00 Das Familienfoto. — 22.30 Tagesthemen. .

ZDF
17.00 Nieuws. - 17,10 Arpad, der
Zigeuner CfJ. — 17.40 Die Drehscheibe. — 1820 Muzikale souvenirs uit Zuid-Tirol. — 19.00
Nieuws. — 19.30 Die Bankiers (fJ.
- 20.15 Z D F Magazin. - 21.00
Heute-Journal. - 21.20 Die Strassen von San Francisco (f.). —
22.05 Treffpunkt UE-Wagen 4. 22.35
Tafeltennis.
23,05
Nieuws.

LUX.
12,15 La bonne Franquette. —
16.45 L'école buissonnière. —
17.43 Le coffre-fort - 18.00 L'école buissonnière. — 18.28 Le coffre-fort. — 1830 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 L'Atlantide
(tv-film).

TF 1
BRT 1 ^ ^ ;
15.30 Open s c h o o l : thuiswerk III.
— 16.30 Tip-top. — 18.15 De bereboot (f.). — 18.20 Portret van
Poeske Scherens. — 18.50 Space
1999 (f). - 19.45 Nieuws. Voetbal: wanneer een of andere reportage wordt uitgezonden van een
kwartfinale-wedstrijd
in de Europese Bekerkompetitie
zullen de programma's gewijzigd
worden. —
20.20 Happy days (f). 20.45
Een vreemde liefdesgeschiedenis
(tv-spel). — 21.35 D^ boeren van
Mahembe (reportage) — 22.30
Nieuws,

BRT 2
20.15 Dinsdag... dus is het Belgié
Cfilm). — 21.45 Debat rond toerisme. — 22.35 Dne sterren: E K H O
Korte film over een vrouw en haar
zelfmoordpoging.

NED. 1
15.00 Teleac. 15.30 Namib,
woestijn vol leven Cdokumentaire).
— 1^.20 Ren je rot. - 16.55 De
Mickey Mouse Club. 18.25
Sesamstraat (f). — 18.55 Nieuws.
— 19.04 Van gewest tot g e w e s t
— 19.45 Toeristische tips. — 19.50
Politieke partijen. — 20.00 Coconco, monsieur Poulet (film). — 21.35
Nieuws. — 21.50 Den Haag vandaag. • — 22.05 Panoramiek. —
22.35 Studio sport. 23.15
Nieuws.

NED. 2

Shaft. — Van Gordon Parks. Met Richard Roundtree en muziek van
Isaac Hayes. Een open oorlog tussen twee rivalizerende benden, de
Zwarten van Harlem en de blanke Maffia. Vrijdag 10 maart BRT om
20 u. 40.

16.45 Feu v e r t — 18.45 Katoliekgodsdienstige uitzending. — 19.15
Antenne-soir. — 19.29 Weerbericht - 19.30 Nieuws. 19.55
Réveillez-moi quand la guerre est
finie Ctv-film). — 21,45 Arts hebdo.
— 22.30 Nieuws.

RTB 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'éloignement (fJ. - 14.03
Aujourd'hui Madame. — 15,00
Henri Matisse: dokumentaire. —
15.55 Aujourd'hui Magazine. —
17.55 Fenêtre 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'A 2. 20.00 Nieuws. — 20.35 Verkiezingsuitzending. — 21.05 Terreur
au 4 0 « ™ étage. TV-film.
00.00 Nieuws.

BBC 1
17.00 Nieuws. — 17.10 Die grosse
blaue M u r m e l : reportage. — 17.40
Die Drehscheibe. — 18.20 De kat
Cameleon : film. — 18.40 Der rosarote Panther. — 19.00 Nieuws. —
19.30 Das Betzenreuther Wildfieb e r : dialekt-komedle. — 21.00
Heute-journal. — 21.20 Fischers
Fritze arbeitlos ? : reportage. —
22.00 Die Geschichte einer Sünd e : film. — 00.05 Nieuws.

RTB 1

A2

ARD 1

RTB 1

RTB 2

18.32 Le renard è l'anneau d'or (f J.
— 19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh bien raconte.
— 19.56 Nieuws. - 20.35 Verkiezingsuitzending. — 21.17 Les
grands trains • de l'histoire: dokumentaire. — 22.15 Musique en
t é t e : show. — 23.05 Nieuws.

18.35 Nieuws. - 19.05 Kinderen,
in Thailand. — 19.29 Kenmerk. —
20.00 Nieuws. - 20.25 Socutera.
— 20.30 Overzicht keuze top-5. —
20.33 Robin's nest Cf). 20.57
Het popjournaal. — 21.05 Info special : korps kommandotroepen. —
21.30 Saskia en Serge in Nashville. - 21.50 Starsky & Hutch CfJ.
— 22,38 Aan de grenzen Ckultuur).
— 23.05 Onze wereld op eigen
kracht - 23.30 Nieuws.

13.00 Nieuws. - 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.00 Voetbal (Carl-Zeiss Jena-Bastia). —
18.55 Le renard a l'anneau d'or (f J.
— 19.10 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh bien, raconte.
- 20,03 Nieuws. - 20.35 Verkiezingsuitzending. — 21,15 Ne pleure pas (tv-film). — 23.05 Titre courant. — 23.10 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'éloignement (f). - 14.03
Aujourd'hui, madame. — 15.05 Le
monde merveilleux de Disney. —
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 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Les 6 jours d'A 2. - 20.00
Nieuws — 20.35 Verkiezingsuitzending, — 21.05 Question de
temps. — 22.10 Alfred Cortot, pianist — 23.13 Nieuws. •

FR 3
18.35 Voor de jeugd. 19.05
\ Regionaal programma. — 19.40
Scènes de la vie de province. —
19.55 Nieuws. — 20.00 Les jeux
de 20 heures. - 2035 Verkiezingsuitzending. — 21.15 Casablanca (film). - 22.40 Nieuws. - "
22.55 Cinè regards.

BBC 1
15.01 Watch. - 15.18 Science all
around. 16.00 National Hunt
Festival Cheltenham. — 16.55
Playschool. — 17.20 Touch turtle
17.25 Jackanory.
17,40
Screen test senes. — 18.05 John
Craven's newsround. — 18.10
Grange hill. - 18.35 Beertje Paddington. — 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide. — 19.50 Wednesday
film. — 21.30 The liver birds. —
22.00 Nieuws. - 22.25 Hongkong
Beat, - 22,55 Sportnight - 2 3 5 5
Nieuws.
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VJRIJC TIJD

M A A N D A G : « I k ben er m e van b e w u s t hoe lang de w e g Is
die ik nog af te leggen heb.» A l d u s de z w e m s t e r N a t h a l i e
M a r c h a n d . Bijna negen jaar oud. En 't stond zo in de gazet.
D u s . . . 0 D I N S D A G : J a a k L e c o q voelt e n i g e « n o s t a l g i e » ,
z e g t hij, nu het M a r t i n i - C e n t e r g e s l o t e n wordt. H o e begrijpen wij h e m ! • W O E N S D A G : D e helft van d e Parijzenaars schijnt tegeri de jacht te zijn. G o e d te zien dat het
wild hun velden en h o v e n niet plundert. En hun haasje zullen zij bij de b e e n h o u w e r halen, z e k e r ? D a n w o r d t het niet
g e d o o d . • D O N D E R D A G : T w e e B e l g e n b e g o n n n hun militaire carrière met een v o e t b a l r e i s j e naar Frankrijk. W i j werd e n minder hartelijk v e r w e l k o m d I • V R I J D A G : D a t d o e t
dat Herr H a p p e l dan toch in B r u g g e blijft. M e e r o m w i l l e van
het M i n n e w a t e r dan o m w i l l e van de centen natuurlijk ! #
Z A T E R D A G : Dit z e i , lezen wij in o n z e gazet, Luis S u a r e z :
H e m o s visto un gran portero. En of hij gelijk had. M a a r wat
betekent h e t ? • Z O N D A G : In Frankrijk schijnt een p a s toor te zijn die o n d e r zijn s o u t a n e d e trui d r a a g t van de
klub w a a r v o o r hij supportert. W a t z o u d e n ze d e kerk k a p o t
krijgen met zo'n m a n n e n !

Rowdies 1
Drie Britse sociologen hebben zich
gebogen over het probleem van de
agressieve voetbalsupporters in hun
land ZIJ zijn lezen wij, tot de ontdekking gekomen dat er bij die mannen
een zekere hiërarchie zou bestaan
De eigenlijke «hambrasmakers» zijn
de «rowdies», tussen 12 en 17 jaar
oud ZIJ hebben aanbeden leiders van
verschillende soort Zij die de « gezangen» leiden, zij die de gevechten leiden, en ZIJ die de provocaties bedenken Onder de «rowdies» staan de
jongeren, de kinderen van een jaar of
tien dus, die supporteren voor de
«rowdies», al een beetje meeroepen,
en hopen weldra te kunnen bevorderen Boven de «rowdies» staan de
« t o w n boys », tussen 18 en 25, zonder
uniform, zonder wapens Zij aanschouwen slechts met welwillendheid de
exploten van hun nakomelingen Verder zijn de sociologen van oordeel dat
het met zo'n vaart loopt met dat
geweld Dat het meer een kwestie is
van veel lawaai en veel grote praat
Het kan allemaal waar zijn Maar dat
laatste met

Rowdies 2
Het spreekt vanzelf dat het met zo
simpel IS om te zeggen waarom die
knapen zich zo agressief aanstellen
iedere keer dat zij naar het voetbal
gaan Het spel zelf schijnt er weinig
mee te maken te hebben Dat biedt
enkel de gelegenheid om met grote
groepen de straffe te kunnen uithangen En dat wil men dan weer doen,
aldus woordvoerders van de «growdies», om te ontsnappen aan de grijsheid van het doordeweekse bestaan
De vechtpartijen bieden iets avontuurlijks, betekenen een opkikkertje na
een week lang een droef bestaan te
hebben geleid Kunnen wij ook wel
een beetje inkomen Maar is het niet
ontzettend droevig dat knapen van 12
tot 17 al spreken van een grijs bes t a a n ' Opvallend daarbij is dat het
verschijnsel zich vooral voordoet in
(industriële) grootsteden Z o u het misschien zijn omdat de kinderen daar
geen kans hebben gehad, bij gebrek
aan ruimte, om te spelen Spelen dat
onmisbare middel om het avontuurlijke en de verbeelding die de mens
eigen zijn te bevredigen Onze gemeentevaderen, die zo halsstarrig weigeren zo iets stom als speelruimten
voor de kinderen te reserveren moeten er maar eens over nadenken

Goed begin
Met de «Omloop Het Volk» ofte
Gent-Gent begon het wielerseizoen
verleden zondag voorgoed Het is
immers de eerste klassieker
De
sneeuw-, hagel- en regenvlagen waren deze keer met van de partij, maar
voor de rest waren er de gewone
ingrediënten De «vedetten» die naar
het einde toe vooruit worden geschoven, zo mm of meer wat rivaliteit tussen gevestigde waarden en nieuwkomers, een ongelooflijke hoop auto's
en motors een massa volk, schreeuwende reklame en supporters Vlaan-
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deren op zijn zondags Iets nieuw
toch de man achter de mikro van de
BRT, LOUIS de Pelsmaecker En naar
onze smaak een voortreffelijke reportage Duidelijk, overzichtelijk, sober,
mooi van taal, in een woord af Het
zal, denken wij, met lang duren of
Louis de Pelsmaecker wordt in dit
soort werk een specialist die de
wereld ons benijdt En een goed punt
voor de BRT — goede punten waar
WIJ uiterst karig mee zijn — omdat
men een vakman-journalist heeft verkozen boven bij voorbeeld een oudrenner
De sportgazetten geven nogal «petrol » over de zogenaamde rivaliteit
tussen Thurau en Maertens Er worden mooie verhaaltjes verteld over de
man die alleen aan de top wil blijven
en over de man die zich vechtend een
weg baant naar de top Over de koalitie van de erkende vedetten tegen de
vreemde eend in de bijt der vedettengalerij Alleen Thurau en Maertens
zelf schijnen zich van deze rivaliteit
nog met erg ksewust te zijn Komiek
toch dat men in het sportwereldje
altijd maar rivalen moet ontdekken of
creëren Waarom zouden renners —
beroepsrenners dan nog — die maar
met een t)eperkt groepje zijn nu per
se altijd maar mekaars neus moeten
staan afbijten, als het met een beetje
verstandhouding zoveel gemakkelijker is om zijn brood te verdienen ">
Óf IS het getater over nvaliteit eerder
bedoeld voor de kijkers "^ Omdat wat
leven m de brouwerij de commerce
rond de sport alleen maar ten goede
kan komen '

Plannen
Hoewel wij dat eigenlijk met mogen,
zouden wij ons toch op het politieke
pad moeten begeven Het gaat namelijk over de studie van Cepes in verband met de manier waarop de Belgische staat er weer zou kunnen in slagen de eindjes aan elkaar te knopen
WIJ lazen maar een samenvatting van
het plan — net genoeg om de indruk
te krijgen dat wij in CVP-staat Vlaanderen weer de heerlijke XlXe-eeuwse
tijd zullen herontdekken, toen de pastoor en de baron het zo goed hadden
— maar het komt ons voor dat men
toch een paar mogelijke besparingen
over het hoofd heeft gezien En een
daarvan behoort tot ons domein Wij
hebben namelijk nergens gelezen dat
er ook op de sport wel wat zou kunnen bespaard worden Hoeveel wordt
er met uitgegeven op alle mogelijke
soorten van manieren aan sport en
aanverwante negotie, geld waar de
gemeenschap ten slotte weinig aan
heeft Om het met een voorbeeld te
zeggen kindergeld afschaffen en nauwelijks gebruikte sporthallen blijven
bouwen op iedere straathoek lijkt ons
met de ware vooruitgang

Waardig
In Argentinië bestaat er een (bijna
ondergrondse) beweging die het weinig zachte militaire regime bestrijdt
De leden zijn er uiteraard ook van
overtuigd dat men de wereldkampioenschappen voetbal, deze zomer in
Argentinië, zal misbruiken voor propaganda voor een in hun ogen vanzelfsprekend onmenselijk regime
Er
werd gevreesd dat zij zouden proberen de wereldbeker stokken in de wielen te steken Zij hebben echter beloofd dat met te doen Alleen vragen
ZIJ de deelnemende spelers zich met
te lenen voor propaganda vanwege

Drie zaken die in de afgelopen week
de aandacht vroegen
nog maar eens een dovemansgesprek over astrologie tussen Pien en
de Vos in een f V - p r o g r a m m a dat
eigenlijk « ontspannend » pleegt genoemd te worden Gesprek dat uiteraard geen gram aarde aan de dijk
bracht, o.m. omdat de ene astrologie
— met zijn historische waarde —
verwart met op-flessen-trekkerij, en
de andere tot wetenschap wil verheffen wat op dit ogenblik zeker nog
niet de minste wetenschappelijke
grond heeft
twee de Russische bewoners van
Saljoet 6 brachten het wereldrekord
ruimte-zitten op hun naam Zij leven
al sedert begin december in hun
ruimtelaboratorium

Berten Van Damme, de leeuw van Laame (zoals hij wel eens
genoemd
wordt), heeft zijn laatste cross gereden,
horen wij Hij neemt
afscheid
van de wielrennerij
na een heel lange, vruchtbare
loopbaan
Meteen
verdwijnt
uit het veld de « slijkduivel»
die wij altijd het liefst zagen
rijden
Omdat hij altijd reed voor wat hij waard was en altijd recht voor de
raap uitkwam
voor wathij waard was Heel zijn loopbaan heeft hij moeten optornen
tegen iemand die wellicht iets sterker
was dan hij, wat
meer artiest misschien,
wat beter omringd,
wat beter gesteund,
maar
die het uiteindelijk
met veel lengten heeft moeten afleggen
— helaas —
tegen Berten
Hier hoeven geen namen bij Het heeft Berten nooit
kunnen ontmoedigen
en hij heeft de duels — nochtans zo vaak verloren
—
nooit geschuwd
Hij gaat nu weg De laatste grote crosser
En wij zijn
blij te weten dat het hem goed zal gaan Met dezelfde
vlijt waarmee
hij
crosste,
heeft hij een bedrijf opgebouwd
Tussen zijn bloemen
zal de
herinnering
aan de vele zegebloemen
zoet zijn En
verdiend

de militaire leiders, en in hun onnozelheid geen vals beeld op te hangen
van de toestanden in Argentinië Dat
lijkt ons een heel waardige houding
Maar of ze er veel sukses zullen mee
hebben, dat lijkt ons een andere kwestie De heren vedetten en rechthebbenden zullen in hun luxehotels namelijk weinig ondervinden van onderdrukking en ZIJ zullen naar waarheid en
tegen goede betaling kunnen zeggen
dat ZIJ het allemaal prima vonden in
het paradijs van de generaal

Ramp
Hoog boven Brussel glonede tot nu
toe het zogenaamde Martini-center

Vooral door mensen uit het show- en
sportwereldje (voor zover daar verschil in is) goed gekend Er mocht in
«la capitale» geen voetbalvedetje
eens per ongeluk tegen de bal gestampt hebben in plaats van ernaast,
of geen bestuurslid van een of andere
bond zowaar een idee over iets krijgen, of geen vedetje een voor het
vaderland glorievolle daad hebben gesteld — een koers bijna gewonnen of
zo —, of de scharen werden opgetrommeld om dat uitgebreid te vieren
op de Martim-terrassen Daar w e r d
dan uitgebreid en gratis drank geschonken voor alle vedetten officielen, gedelegeerden, presidenten, vrou-

Miei en zijn hof
De Miei stond er vanavond zo maar
bedrukt bij aan de toog van de Charel Toen hij tussen de matchen van
de jeugdploegen en de match van de
eerste ploeg rap rap zijn kiek met fneten was komen opslokken had Filomeen zijn vrouw, zo ineens gezegd
«Se Miei, als gij nu wilt dat den hof
dees jaar geen wildernis wordt, dan
moet gij er zelf maar eens wat in
doen, zulle Ik doe het met meer »
Met de wijsheid en de diepzinnigheid
die de vrucht is van een paar glazen
gueuze hebben wij het geval van Miei
onderzocht Wij zijn tot het besluit
gekomen dat Filomeen, serieus is
serieus, met haar drie kleine mannen,
inderdaad geen tijd heeft om ook nog
de hof te onderhouden
En Miei, die heeft geweldig veel werk
met zijn voetbal Een avond of twee
bestuursvergadering Een avond de
jeugdspelers gaan verwittigen dat ze
in het weekend moeten spelen Naar
de training gaan kijken Zaterdagvoormiddag alles in orde brengen op en
rond het veld Zaterdagnamiddag en
zondagvoormiddag de matchen van
de jeugdploegen bijwonen Zondagnamiddag naar de eerste ploeg gaan kijken En dan al de uren dat er voetbal
te zien is op het tv-schermpje, en die
ge ook met moogt missen als ge een
beetje wilt kunnen meeklappen met
de mensen Geen sprake van nog tijd
te vinden om te spitten en te wieden
en zo Dat verstond Miei allemaal heel
goed Maar daarmee was de kwestie
van de hof nog met opgelost

Dat IS gebeurd na nog een gueuze i
W I J zijn toen tot het besluit gekomen
dat huisvlijt en zo in deze gezegende
tijd met meer nodig is Alles is er toch
in overvloed in de winkels En om alle
vrije tijd te vullen, daarvoor is er toch
de sport Miei was er het levend
bewijs van Maar in 't naar huis gaan
zei Miei «Ons Filomeen zal d'r weer
niks willen van geloven »

drie een van de nieuwe bezoekers
aan Saljoet 6 was een Tsjech Daarmee betreedt een derde nationaliteit
de kosmos, al doet zijn vaderland
zelf niet aan ruimtevaart

wen, kinderen, aangetrouwden heven,
en andere rechthebbenden Martini
deed het uit publiciteitsoverwegingen
natuurlijk, in de vaste hoop dat de gratis hijsende high society ook het lekkere drankje zou verkiezen waar moet
betaald worden IJdele hoop misschien ' In ieder geval, de zaak w o r d t
gesloten Een ware ramp Men zal met
de demokratie op den duur nog zo
ver komen dat vooraanstaanden hun
drankjes zelf zullen moeten gaan betalen alsof het simpele mensen waren

Goed, maar...
In de buurt van Londerzeel w e r d een
oude spoorweg veranderd in een
fietspad Zaak die natuurlijk de nodige
miljoenen heeft gekost en even natuurlijk door Jos van tante Cilleke met
de nodige tralaliere zal worden opengesteld Alsof hij de man was die het
eigenhandig in elkaar bokste Hoe
dan ook, een goed initiatief, zij het dan
geen pnmeur meer Alleen is het weer
op z n Belgisch opgelost De zaak
heeft namelijk veel meer gekost dan
men verwachtte, en zo komt het dat
men maar een gedeelte van het voorziene trajekt heeft kunnen maken
Zodat het een verrukkelijk fietspad is
geworden dat eigenlijk nergens naartoe leidt Overigens hebben wij de
indruk dat in de streek van Londerzeel, Opwijk, Merchtem en omgeving
nog «binnenwegskens» genoeg zijn
die met wat verbeelding en veel minder onkosten zouden kunnen herschapen worden in mooie fietspaden,
en met enige geestelijke inspanning
zelfs zodanig dat ze een «net» vormen dat verscheidene dorpen omvat
en dus op het spoorweg-fietspad dit
voordeel heeft dat het ergens vertrekt en aankomt

TRIPTIP
Wie helpt
Nu de natuur stilaan gaat ontwaken
uit de winterslaap,
zouden WIJ een wandeling
door de Hoge Venen willen
aanbevelen Een prachtig
landschap
dat uiteraard
in alle
seizoenen
een bezoekje
en een wandeling
overwaard
is, en waar nu, in
het «stille seizoen », het kontakt
met de natuur sterker
dan
ooit wordt
aangevoeld
In de buurt zijn nog een aantal toeristische
attrakties
die altijd
het bekijken
waard blijven
de afdammingen
van Gileppe
en
Vesder, de omloop van Francorchamps
enz
En over één « attraktie » zouden wij langs deze weg graag enige informatie
willen
vragen
In de buurt van Elsenborn
zou nog altijd ergens een
stukje
«ongekuist»
slagveld uit de tweede oorlog liggen Klopt dat ^
Waar ligt het precies ? Kan men het bezoeken
^ Dank
bij
voorbaat
voor de
inlichtingen
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CVP-BSP-bestuur onbevoegd
Borsbeek
Wat ingewijden reeds lang wisten is
na een jaar beleid meer dan duidelijk
Het CVP-BSP schepenkollege kan
zijn taak met aan Deze vaststelling
w o r d t ook gedeeld door niet Borsbekenaren die informeren naar de situatie van ons bestuur Teveel beslissingen werden met- verkeerd- of te laat
genomen
De begroting is de raming van de uitgaven en ontvangsten van de gemeente voor t volgend jaar Het is het
belangrijkste dokument van een gemeentebeleid Wettelijk moet dit begin
oktober worden besproken op de
gemeenteraad
Welnu WIJ zijn 4 maanden later en eindelijk kennen wij de gemeentebegroting 1978 Dit symptoon van onbevoegdheid IS zonder voorgaande in
de recente politieke geschiedenis van
Borsbeek
De heren van het schepenkollege zouden moeten inzien dat beleid voeren

nog wat anders is dan onder een aantal mensen papieren mandaten verdelen

Nu het doel bereiken !
Ondanks het feit dat VU-Borsbeek zo
wat gans het jaar door aktief is werden ter gelegenheid van de aktie « Nu
het doel bereiken» niettemin enkele
extra aktiviteiten op touw gezet
Reeds op 28 januan werden in Borsbeek-centrum meer dan 100 exemplaren van « W I J » aan de man gebracht
in minder dan 1 uur tijd Onze streefnorm om ons ledenaantal met 15 %
te verhogen is nagenoeg bereikt en
het aantal nieuwe abonnees op « Wij»
ging met ca 20 % de hoogte in 500
exemplaren van de speciale katern
van « W I J » werden gebust en ons
eigen informatieblad «De Voorpost»
kwam in alle bussen van de gemeente
terecht De etalages van ons sekretanaat werden in een nieuw kleedje
gestoken en V U J O bedacht al de
Borsbeekse jongeren met een spe-

Balen-Oimen
rond
de kaarttafel

Ingenieursbureau

•

O p 1'december hielden wij in Olmen
in cafe Sportvrienden een reuze zetterspnjskamp Er waren 68 deelnemers waarvan 36 Olenaars en 32
Balenaars d w z 17 kaarttafels
Van de 15 prijzen die w e gaven werden de eerste dne gewonnen door
1 Cools Frans met 179 p Hij w o n een
fiets
2 Ooms Jef met 179 p Hij w o n een
klok
3 Leysen Frans met 179 p Hij w o n
een taartschotel

6 Frans Hals vest MECHELEN

De opkomst en de sfeer maakte van
deze zettersprijskamp een reuze sukses
Vrijdag 3 maart ging opnieuw een zettersprijskamp door Deze maal in
Balen in het TV-zaaltje van de Gemeentelijke Jongensschool
BalenCentrum Wij gaven als pnjzen een
fiets en een half varken

015/20.33.14

SINT-TRUIDEN
«Man van het volk»
leidt diktatoriaal CVP-bewind

De voorlezing van het verslag van de
vorige vergadering leek zoals altijd op
een onverstaanbare lijkrede Zij maakte de gemoederen van de reeds
gepnkkelde aanwezige geïnteresseerden nog humeuriger Misschien lag dit
wel .n de bedoeling van de vetbetaalde stadssekretaris Of besefte hij misschien dat zijn politieke vrienden er
de vorige keer weer met veel van
terecht gebracht hadden '
Het eerste punt van de agenda de
aankoop van een personenwagen
voor de administratie bracht al dadelijk een vinnige tussenkomst van V U raadslid Urbaan Driljeux Het schepenkollege stelde voor een Volvo te
kopen aan de pnjs van 292640 fr Er
werden slechts priisaanvragen gericht tot twee garages Urbaan noemde deze handelwijze onwettig en strijdig met de reglementen van de openbare aanbesteding Zijn waarschuwing dat de hogere overheid deze
beslissing zou kunnen vernietigen
w e r d door de volksburgemeester zonder meer genegeerd De keuze van
een Volvo stond volgens hem vast en
daarmee kon de oppositie het stellen
Een weinig later kwam het huurkontrakt met Bewel ter sprake die aan de
gemeente een jaarlijkse huur van

180000 fr moet betalen voor in gebruik genomen stadseigendommen
Van deze gelegenheid maakte Urbaan gretig gebruik om een heersende wantoestand dienaangaande aan
te klagen Om wekelijks te kunnen
beschikken over een stadszaal had
een vereniging — plaatselijk en nationaal bekend om haar typische kulturele aktiviteiten — een huurovereenkomst met de stad Blijkbaar konden

de CVP-bewindslieden met verdragen
dat er in Sint-Truiden nog een organizatie bestaat die met politiek getint is
In ieder geval werden de betreffende
mensen zonder boe of ba op straat
gezet om plaats te ruimen voor politieke vnendjes De burgemeester deed
wijselijk alsof zijn neus bloedde Z o
ziet men dat zelfs een man van het
volk zoals burgemeester Jef Cleeren
kan ontaarden in een Chnstelijke
Volkspartij en zijn plan weet te trekken met het uitvinden van allerlei foefjes Misschien ligt het in zijn bedoeling
hierdoor de sympatie te winnen bij
bepaalde schepenen die hem uit jaloezie tot nu toe met gunstig gezind
waren

O p vlak van de verzorging van leden
en sympatizanten werden en worden
eveneens grote inspanningen geleverd Ons leden- en sympatizantenblad nu reeds aan zijn negende nummer toe IS gestadig aangegroeid tot
zijn huidige oplage van ruim 800 nummers per maand En o m in verband
met ledenwerving worden er wekelijks ettelijke huisbezoeken afgelegd
Ó p publicitair vlak zijn de aktiviteiten
zo mogelijk nog groter naast ettelijke
advertenties en diverse persmedede-

Ninciate stotteê
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Slottoespraak voorzitter Hugo Schiltz
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ST-TRUIDEN Volksvergadenng in het kultureel centrum Uiteenzetting door kamerlid Willy Kuijpers over het Egmontpakt
en het Stuyvenbergpakt
10

DILSEN Konfrontatie Rik Vandekerckhove Paul Daels in verband met het Egmontpakt in het kultureel centrum

11 L O M M E L V U - b a l o m 2 0 u 30 in zaal Heide-Heuvel, in aanwezigheid van minister Vandekerckhove en kamerlid Jaak Gabnels In
samenwerking met het kanton Neerpelt
17

HOUTHALEN Informatie-avond over Egmont- en Stuyvenbergakkoord door L Neels specialist grondwettelijk recht assistent
van prof Demeyere K U Leuven En Jaak Gabnels, burgemeester van Bree en volksvertegenwoordiger Om 20 uur in Kultureel Centrum Casino Meulenberg te Houthalen

19

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

31

E K S E L . VU-volksvergadenng voor het gewest Peer om 20 uur
in feestzaal De Nok, Dorpstraat 38 Sprekers provincieraadslid
Wilfned Wijsmans en volksvertegenwoordiger en burgemeester Jaak Gabnels

Gewest Peer blijft op aktieve toer!
De samenwerking van de afdelingen
Hechtel-Eksel en Peer ook rond en
met de persoon van ons provincieraadslid Wilfried Wijsmans
heeft
reeds vele en vruchtbare resultaten
gehad
Het dienstbetoon langzaam op gang
gebracht na jarenlange feitelijke stilte,
w e r d onlangs weer verder uitgebreid
en staat nu bijna op punt Qua uitgebreidheid en organizatie kunnen de
andere partijen in Peer en Hechtel-Eksel hieraan nog een puntje zuigen

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
i( B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
-k S t u d i e e n uitvoering van
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
•k O n t w i k k e l i n g en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
m e t o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil en industriële
afvalstoffen

A i j ~ A J L keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETEBNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Zwanenstraat 1,
Tel 011 /22 23 22
Hasselt (centrum)

LIMBURG

De publieke belangstelling voor de jongste gemeenteraadszitting te Smt-Truiden was weer groot ondanks de weinig belangnjke punten die op de agenda
stonden Waarschijnlijk was dit niet naar de zin van de huidige meerderheid
Hoe IS het anders te verklaren dat persmensen en publiek meer dan een half
uur in een benauwde gang moesten wachten alvorens zij toegang kregen tot
de r a a d s z a a l ' '

D . I - I - W . N . V .

lingen en huis-aan-huis bladen, busten
w e reeds vier keer m beide gemeenten een huis-aan-huis pamflet organizeerden w e een ongeëvenaard bal
voor provincieraadslid Wijsmans en
een bijzonder geslaagde volksvergadenng Binnenkort dan het Meinachtbal van de Volksunie, en opnieuw
een grote volksvergadering te Eksel
Ook op politiek vlak zijn w e steeds
meer aktief ondanks het feit dat noch
in de gemeenteraad van Hechtel-Eksel noch in die van Peer een VU-fraktie zetelt In bneven aan de gemeentebesturen met parlementaire vragen
en pamfletten behartigen w e alle
belangen van onze bevolking Z o o m
met betrekking tot de toestand van
het kruispunt te Hechtel milieuvervuiling te Eksel het industneterrein van
Peer het openbaar vervoer in het
gewest de verkeersveiligheid in PeerCentrum zwemsubsidie voor de scholen in Groot-Peer de erbarmelijke toestand van de Molhemstraat te Peer,
de elektnciteitsproblemen in de Weyerbrugstraat te Hechtel subsidies
voor de Drumband van Hechtel-Eksel
enz De Volksunie vindt dat alle mensen belangrijk zijn en ijvert daar dan
ook voor I
En w e moeten doorgaan, kameraden
nicht raisonnieren i
Ledenwerving
Onze afdeling Hechtel-Eksel en Peer
zijn dan zover momenteel hebben
w e zoveel nieuwe leden bijgewonnen
dat w e onze aantallen van vong jaar
zelfs meer dan verdubbeld hebben i
Een hartelijk proficiat aan de ijvenge
wervers en tegelijkertijd een verzoek
tot alle bestuursleden om er nog enkele maanden extra-hard tegenaan te
gaan w e moeten nog meer leden

Noord-Limburgs
Centrum voor
MaatschappelijkWerk
Het Noord-Limburgs Centrum
voor
Maatschappelijk
Werk
zoekt een betrekking voor volgende mensen
— Verkoopster voor winkel (27
— A3-Mechanika (werkloos)
— Regent Lichamelijke Opvoeding (25 j r ) (werkloos)
— Gezins- en sanitaire helpster
(20 j r )
— Kinderverzorgster
(20
jrj
(werkloos)
— Steno (NR-daktylo (NFED)
(20 jrJ
— Schoonmaakster
(24
jr)
(werkloos)
— Arbeider (42 jr) (gedeelt
werkloos)
— Metser-voeger (31 jr) (werkloos)
— A2-Elektriciteit
— A2 Elektro-Mechanika Specializatie Ranmng-Technicus
(werkloos)
— Schoonheidsspecialiste-pedicure
— Verkoopster (20 jr) (werkloos)
— Arbeider (38 jr) (werkloos)
— Vrouwel bediende (30 jr)
(werkloos)
— A3-B1-Elektronika
— Thuiswerk voor daktylo
Personen of firma's die voor
deze werkzoekenden een aanbieding kunnen doen wenden
zich tot Provincieraadslid dr Wilfried Wijsmans Hasseltsebaan
7A Hechtel tel 011/734441 of
sekretanaat v / h centrum Jaak
Indekeu, Grotstraat 18, Peer,
011/735509
N25

WIJ IS

WIJ IM D€ l/OLK^Um^

— Fabrieksarbeider zoekt handenarbeid
(1448)
— Computerprogrammeur, vrij
van legerdienst
(1452)
— Chauffeur voor kamion Kan
alle vj^erk aan
Cl 462)
— Bouwkundig tekenaar
C1463)
— Licentiate in de Germaanse
talen
(1412)
— Regent wiskunde

(1412)

— Vrouwelijke
no-daktylo

Ste(1413)

bediende

— Gevraagd
twee vertegenwoordigers voor verkoop in de
papierbranche
Personen die deze werkzoekenden een gepaste job kunnen
aanbieden worden verzocht kontakt op te nemen met volksvertegeViwoordiger Paul Peeters,
Mechelseweg 62 te Kapeile-opden-Bos Tel 015-71 1422 (N23)

Technisch bediende A2-B1, 28
jaar, zes jaar ervanng, zoekt een
betrekking in een technisch planbureau of tekenbureau
Niet
streekgebonden Zich wenden
tot provincieraadslid Johan Sauwens, Parklaan 5, Bilzen, tel
011/412428
(N26)

Over te nemen cafe Breughel
(station Jette) Zaal voor vergaderingen, nieuwe woonst Tel
02-4268860
(N29)
— Laborante, graduaat Industriële Scheikunde 23 jaar oud,
zoekt betrekking te Brussel of
omgeving Kontakt nemen met
Jan Van Campenhout Merchtemsestwg 75 te 1870 Wolvertem Tel 2 6 9 2 5 6 4
(N24)

— Gehuwd echtpaar gevraagd
om in Leuven een dansgelegenheid open te houden tijdens de
weekends
Geïnteresseerden
kunnen kontakt opnemen met
W Kuijpers, Swertmolenstraat
23,
3020 Herent
Tel
016229642
(N22)

— Jongeman uit St-Amands,
21 jaar, diploma ekonomische,
hoger direktiesekretariaat marketing, bedrijfsbeleid, statistiek
Zoekt aangepaste betrekking in
de omgeving van St-Niklaas,
Antwerpen of Mechelen
— Jongedame, 18 jaar, uit Peutie, met diploma A 6 / A 2 handel,
zoekt aangepaste betrekking in
de omgeving Vilvoorde - Brussel
of Mechelen Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volkvertegenwoordiger Joos Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 S t Katelijne-Waver, of telefonisch
op het nummer 015-21 7900
(N21)

BRABANT
Van start in Brussel,
Halle- Vilvoorde en Leuven
In L e u v e n b e n a d r u k t e m i n i s t e r
Hector De Bruyne dat de fede^
ralizenng van een staat geensz i n s e e n e e n d a g s w e r k k a n zijn,
m a a r d a t d e V l a m i n g e n d e huidig e g e b o d e n k a n s m e t m o g e n miss e n H e t h e e f t m e e r d a n 2 0 jaar
geduurd vooraleer wij d e Vlaamse krachteloosheid k o n d e n overwinnen
Nu behoren wij
met
Groot-Bnttannie en Spanje tot de
drie Europese staten die d e federalistische w e g zijn i n g e s l a g e n
G e d u r e n d e drie generaties w e r d
d i e w e g g e ë f f e n d , h e t is aan o n s
o m vandaag de definitieve stap te
zetten
In zijn o p m e r k e l i j k felle t u s s e n -

WIJ l «

MAART
9

LEUVEN, KESSEL-LO, HEVERLEE, W I L S E L E : werkvergadering om 20 uur in zaal 't Broek Broekstraat te Leuven

9

JETTE, BRUSSEL, ST.-JOOS-TEN-NODE, EVERE, S C H A A R BEEK • werkvergadenng om 20 uur in Waltra, Adryinkaai 2-3 te
1000 Brussel

9

VILVOORDE, G R O O T - Z E M S T : werkvergadenng om 20 uur in
Bovenzaal Rembrandt, Nowelaan 3 te Vilvoorde

9

HOEILAART, OVERUSE, ZAVENTEM, M A C H E L E N , DIEGEM,
K A M P E N H O U T : werkvergadenng om 20 uur in Kultureel Centrum (Zaal A) W Lambertstraat 1 A te Zaventem
UKKEL, VORST, ST.-GILLIS, ELSENE- werkvergadenng om
20 uur in lokaal Bondgenotenstraat 62 te 1190 Brussel
W E M M E L , MEISE, GRIMBERGEN, LONDERZEEL, KAPELLEO P - D E N - B O S werkvergadenng om 20 uur in Sportcentrum te
Meise
LIEDEKERKE, HEKELGEM, TERALFENE, TERNAT: werkvergadering om 20 uur in lokaal De Pajot, Stationstraat 7 te Liedekerke
DIEST, SCHAFFEN, MOLENSTEDE, SCHERPENHEUVEL,
KORTENAKEN, BEKKEVOORT- werkvergadenng om 20 uur
in zaal Berkenhof te Molenstede
HAACHT, KEERBERGEN, BOORTMEERBEEK, TREMELO,
ROTSELAAR : werkvergadenng om 20 uur in' zaal Breugel,
Wespelaarsesteenweg te Haacht

10
10

10

10

10

10

TIELT, W I N G E : 2e VU-bal om 20 uur in Tlit City, Boekhoutstraat Met DJ Sarenco

11

TERNAT (St.-Katharina-Lombeek): Spartaanse smulpartij vanaf 18 uur in het Parochiecentrum St-Jozef, Dahlialaan te S t Kathanna-Lombeek Organizatie van spelers en bestuur van
«Sparta den Bos» Ook op 12 maart vanaf 12 uur en op 13
maart vanaf 18 uur

11

TIENEN : V O J O kolporteert met Wij-katern Samenkomst om
13 u 30 aan Leuven-station 14 uur aan Vlaams Heem te Tienen
D I E G E M - L O : Leden- en vriendenfeest tussen 19 u 30 en 21 u
in de parochiezaal Daarna toespraak door kamerlid Paul Peete r s ^ l g e m e e n sekretaris van de V U in het raam van de aktie
" Nu het doel bereiken »

11

11

11

Nü het doel bereiken!
komsten wees Hector De Bruyne
er o o k nog o p dat de beleidsmens e n ( o n d e r m e e r in d e b e d r i j f s w e reld) d i e b e r o e p s m a t i g e l k e d a g
m e t d e politiek t e m a k e n h e b b e n ,
met w a c h t e n o p de uitvoering
van het g e m e e n s c h a p s a k k o o r d
o m nu reeds met de federalistis c h e realiteiten r e k e n i n g t e h o u d e n D e r e o r g a m z a t i e bij d e B e l g i s c h e Dienst voor Buitenlandse
H a n d e l is e r e e n s p r e k e n d v o o r beeld van

hebben onze vlag!

Het waren feestelijke en indrukwekkende ogenblikken, toen zaterdagavond 11 februan in de Parochiezaal
van Droeshout (Opwijk) rond 22 uur
onze vlag officieel werd ingehuldigd
Zoals Paul Peeters, volksvertegenwoordiger, terecht opmerkte is het
hebben van een eigen vlag de veruitwendiging van een eigen bestaan,
een symbool van een gemeenschappelijk streven
De afdelingsvlag is prachtig i W e hebben twee vaandeldragers aangeduid
om onze afdelingsvlag bij officiële
gelegenheden te dragen
het zijn
Louis De Brucker en Kamiel Baeve-

Aimmi

gem, twee van onze aktiefste leden
Z e zullen dat waardig doen dat konden w e onmiddellijk merken De wijze
waarop zij de vlag vasthielden op het
ogenblik dat door de talrijke aanwezigen een entoesiaste Vlaamse Leeuw
gezongen werd, was
ontroerend
mooi W e voelden ons fier, w e voelden ons gelukkig En daar herhaalden
w e onze belofte verder te werken
aan de uitbouw van een oprecht goede en Vlaamse Opwijks-Mazenzeelse
gemeenschap met overtuiging en onder onze leuze « Hard maar eerlijk » in
dienst van en voor onze Vlaamse
mensen
Annemie Roppe

O p de opemngsavond van de
veertiendaagse v o o r het arrondissement Leuven verhoopte
de
VU-mimster o o k dat d e Volksunie
z i c h in h e t f e d e r a l e V l a a n d e r e n
d u i d e l i j k z o u o p s t e l l e n als e e n
volkspartij met haar precies sociaal-ekonomisch
rechtvaardigheidsprogramma
Toon Van Overstraeten genoot
eensgezinde instemming van de
L e u v e n s e V U - k a d e r l e d e n t o e n hij
zei « Als er keer op keer
federalistische
punten
gescoord
worden, moeten
wij er voor
zorgen
dat
nog
lang
naderhand
heel
Vlaanderen
weet dat het
precies
de VU IS die gescoord
heeft »
V a n u i t d e b o m v o l l e zaal w e r d e n
tal v a n k r i t i s c h e v r a g e n g e s t e l d ,
z o n d e r u i t z o n d e n n g in e e n o p b o u w e n d e geest Het Leuvens VU-kad e r hechtte zeer veel belang aan
d e politieke informatie d e WlJ-katernen waarin een beeld w o r d t
geschetst van de Vlaamse staat
w e r d e n diezelfde avond dan ook
in e e n o m m e z i e n o v e r d e a f d e lingen v e r s p r e i d , d e a a n w e z i g e
v o o r r a a d w a s veel te klem i
Kamerlid Willy Kuijpers kreeg app l a u s t o e n hij zei d a t h e t m e t
m e e r volstaat o m met Vlaamse
vlaggen t e zwaaien, maar dat de
militanten, e n o o k z e k e r d e politici
en de VU-ministers nu de Vlaamse staat m o e t e n u i t b o u w e n
Uit d a n k v o o r h u n k o m s t n a a r
Leuven kregen de twee vertegenwoordigers van het partijbestuur
v a n u i t d e vier h o e k e n v a n h e t
arrondissement een d o o s suiker,
e e n f l e s j e stella, t w e e w i t i o o f k r o p p e n en een v r o u w e n s c h o e n aangeboden De geschenkjes werd e n in d a n k m e e g e n o m e n

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten
1

15
16

16

18.

18.
18.
18
18

19
25.
25.

L O N D E R Z E E L : O m 21 u in zaal Centrum, Markt te Londerzeel
VU-dansavond
T R E M E L O - B A A L . VU-fentebal in de parochiezaal te Baal
Z E M S T - Tweede fusie-bal van de Volksunie Weerde-Zemst
o m 20 u in zaal Prins Leopold Brusselsesteenweg 51 Met Rob
De Nijs en het orkest Golden Bis Band
K A M P E N H O U T : Open VU-vergadenng in het Park van Reist
onder het tema •< Nu het doel bereiken »
A A R S C H O T • VU-ledenvergadering om 20 uur in t Wit Toreke
Spreker Dirk Van de Weyer over « Welzijn in onze gemeente»
W E M M E L : VU-gespreksavond over « Aktuele Vlaamse politiek
en een blik in het verleden » Sprekers Kamerlid Willy Kuijpers
en senator Rob Vandezande O m 20 u 30 in café Centrum,
Merchtemsesteenweg 87
ALSEMBERG 5e penserikermis in het «Gildenhuis», Kerkstraat 22 te D w o r p vanaf 18 uur Ook op zondag 19 maart vanaf 12 uur Aperitief wordt gratis aangeboden door de heer Willy
De Saeger Iedereen gratis welkom
JETTE: V V V G - g r o o t bal om 19 u 30 in zaal Excelsior, Kerkstraat Orkest The Donkeys
G O O I K • VU-bal in zaal V Herremans D o r p O m 21 uur
S C H E P D A A L : Haantjes- en biefstukkenkermis vanaf 18 uur in
zaal Select, Station Ook op 19/3 vanaf 12 uur
GRIMBERGEN : Lente-VU-ledenfeest om 20 u in zaal Wauxhall.
Prijs 450 fr Inschnjven bij Andnes Poppe, Spaanse Lindelaan
BRUSSEL provinciale slotmeeting in het Paleis voor Schone
Kunsten om 15 uur
TERALFENE : VU-bal in zaal Gildenhuis om 20 uur Orkest The
Second A c t
BERG : 1 1 e VU-lentebal om 20 u 30 in de Fauna-Flora met
Games Brothers

Alle kantons opnieuw
rond de tafel Halle-Vüvoorde
Het arr bestuur van Halle-viivoorde roept in de tweede week van de
VU-veertiendaagse al haar afdelingen op o m in kantonnaal verband
rond de tafel te zitten Na de afschaffing van de federaties werden
de kantonnale strukturen weer opgenomen Deze vergaderingen (telkens om 20 u ) zijn bestemd voor voorzitters en sekretanssen der
afdelingen en de VU-mandatarissen
Kanton Asse : afdelingen Asse, Zellik, Mollem, Opwijk, Merchtem,
Hekelgem, Teralfene-Essene, Liedekerke, Ternat, op maandag
13 maart in « D e Pajot», Stationsstraat, te Liedekerke
Kanton Halle : afdelingen Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen, Lot,
Drogenbos-Linkebeek, Halle, Lembeek, Buizingen, St-Pieters-Leeuw
Pepingen, op donderdag 16 maart in «Gl-Club», Beestenmarkt, te
Halle
Kanton L e n n i k : afdelingen Groot-Dilbeek, St-Kwintens-Lennik,
Gooik, Roosdaal, op dinsdag 14 maart in « D e Rare Vogel», Bodegemstraat, te Dilbeek
kanton Meise • afdelingen Gnmbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Wemmei, op woensdag 15 maart in Kleine zaal «Centrum », te Londerzeel
Kanton V i l v o o r d e : afdelingen van Groot-Zemst, Vilvoorde en Kampenhout, op maandag 13 maart in Bovenzaal «Rembrandt», Nowelaan, te Vilvoorde
Kanton Zaventem • afdelingen Machelen, Diegem, Steenokkerzeel,
Zaventem, Kraainem-Wezembeek-Oppem, Hoeilaart en Overijse, op
dinsdag 14 maart in Vlaams Soc Centrum, Heuvelstraat 40, te Overijse
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Verstandig spaien
bij de NMKN
De tijden veranderen, de manier van sparen óók.
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in
financiële nood verkeerde.
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen
in een mensenleven.

FILMTHEATERS

studio
9 MAART 1978

LEUVEN 1
14u

KT

Zesde week
Jesus of Nazareth
van Franco Zeffirelli
16u30en20u15
KT
Botschaft der Göttes
« de toekomst der sterren », film
van H Remi naar von Daniken
22 u

Verstandig sparen bij de NMKN betelcent
,
een maximaal rendement voor uw beleggingen
en dit onder Staatswaarborg.

j
^

KT

The Gentleman Tramp
van en met Charlie Chaplin
18uen23u45
KNT
Taxi Driver
van Martin Scorsese met Robert de Niro

LEUVEN 2
13u30
K.T
Botschaft der Götter
•< de toekomst der Sterren », film
van H Remi
15uen19u30
KNT.
Little Big Man
film van Arthur Penn met Dustin
Hoffman en Faye Dunaway
22u

KNT
Mort d'un pourri
film van Georges Lautner met
Alain Delon

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit het leven
n uw docliter. Een kleine investering vanaf vandaag
wdt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen.

En om U te helpen bij uw dagelijkse financiële
verrichtingen, biedt de NMKN U de bankservice
die U van haar verwacht.

stel zo vlug mogelijk het spaarplan op dat gericht is op
de hogere studies van uw kind.

17 u 30 en 24 u
Brutti, Sporchi
e Cattivi
Film van Ettore Scola

KT

TERVUREN
Twee films op een programma
Zondag 15 u
KT
Snoopy come home
en
Robin Hood
Vrijdag, zaterdag 19 u 30
Zondag 18 u
Woensdag, donderdag, 20 u 30
KT.
Bobby Deerfield
Film van Sydney Pollack met Al
Pacino en Martüe Keiler

Verstandig sparen voor iedereen, dank zij
de veelvuldige beleggingsmogelijkheden bij
de NMKN en de vakkennis van uw NMKN-agent*

Vrijdag, zaterdag 22 u
Zondag, dindsdag, 20 u. 30
KN.T.
Brutti, sporchi
e Cattivi
Film van Ettore Scola

Uw NMKN-agent zal U wijzen op de voordelen van kasbons,
groeibons, kasbons met progressieve rentevoet, kapitalisatiebons, die hij U aanbiedt tegen de hoogste rentevoeten.
De NMKN stelt U eveneens zicht- en termijnrekeningen ter
beschikking die U helpen om onmiddellijk een rendabele
bestemming te vinden voor uw spaargeld.

NIVWF stelt voor
maandag20u 30
KT
La dentellière
Film van Claude Goretta met Isabelle Huppert en Yves Beneyton

TIENEN
Zondag 14 u
KT
Le gendarme se marie

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids,
rubriek Banken.

Met LOUIS de Funes

U kimt zich ook wenden tot
een (iqent\elHii) ran de Nationale Bant, nan Belc/ie, de lioofdzetel en de
aiientscliappen
ran du ASLK. de diskontokuntoren,
de
muutbcliappelijke
zetel van de NMKN

Wilt U een voordelig supplementair pensioen ?
Vraag inlichtingen hij uw NMKN-agent.

iJi'iJillNI'l
J

i

Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN.
Maatschappelijke zetel: Waterlooiaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/51362 80

Vrijdag, zaterdag, 19 u 30
Zondag, 16 u
Zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, 20 u 30
KNT
The Heretic
(The Exorcist, part 2)
Van John Boorman, met Richard Burton, Linda Blair, Louise
Fletcher
Vrijdag, zaterdag, 22 u
zondag, 18u 30
KNT
Crazy horse de Paris
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Nieuw Diest startte aktie-14daagse met persiunch
Na de opzienbarende perskonferentje die de Volksunie enkele weken geleden hield, werden
de plaatselijke perskorrespondenten opnieuw uitgenodigd.
Ditmaal voor een persiunch
waarop uitvoerige informatie
verstrekt werd over de plaatselijke VU-struktuur. Bovendien
werden de bestuursleden van
de drie afdelingen in de fusiegemeente voorgesteld.
Kamerlid Willy Kuijpers was
eveneens bij deze persiunch
aanwezig.

In zijn inleiding schetste de voorzitter
van de politieke raad de geschiedenis
van de V U in het Diesterse als volgt:
'In 1970 werd onder impuls van Dirk
Van de Weyer sr. gestart met een
VU-werking in de huidige deelgemeente Molenstede
Reeds voordien hadden sommigen in het kanton Diest
gepoogd hetzelfde te doen. De plaatselijke politieke situatie was echter
van die aard dat het voor een nieuwe
partij zeer moeilijk zoniet
onmogelijk
was van de grond te komen.
Toen Van de Weyer begon was er
slechts een kleine basis aanwezig.
Toch zou men in het licht van de
gemeenteraadsverkiezingen
een zoveelste poging wagen. Er werd niet
meteen aan ledenwerving
gedacht
Men zou eerst een lijst
trachten
samen te stellen. Hierin slaagde men
datzelfde jaar (1970) stuurde de Molensteedse kiezer meteen 2 VU-leden
naar de gemeenteraad. Dirk Van de
Weyer en Raymond Van Compel zouden voortaan deel uitmaken van een
koalitie met de BSP en een plaatselijke groep. Dirk Van de Weyer jr werd
schepen van Onderwijs.
Meteen was de wagen aan het rollen.
De ledenslag kon beginnen en op
zeer korte termijn mocht men reeds
het 100ste lid vieren. Vandaag is dat
aantal reeds aan een
verdubbeling
toe.
Langs de zeer aktieve werking in
Molenstede om werd ook Diest (stad)
bereikt Het duurde niet lang vooraleer ook daar een afdeling
werd
opgericht De eerste voorzitter
was
(jodelieve Van de Vorst die later zou
opgevolgd worden door Staf Schellens.

In 1971 nam de VU in Diest-stad deel
aan de
gemeenteraadsverkiezingen
die wegens de fusie met
Webbekom
met een jaar vertraging doorging. Via
een koalitielijst met de CVP geraakte
Renaat Rijnders in de gemeenteraad.
Inmiddels waren de VU-mensen van
Schaffen aangesloten bij Diest. terwijl
Molenstede het peterschap
waarnam
voor Deurne. Meer en meer werd het
duidelijk dat de Volksunie in het Diesterse nu definitief was
doorgebroken.
Vanaf nu werd de VU ook hier als
een volwaardige partner
beschouwd
door de andere partijen.
En dan d e fusie...
Toen de fusiewet ter sprake kwam
voerde de VU in het Diesterse een
scherpe aktie tegen de wijze waarop
de regering de fusie wou doorvoeren
Ondanks deze nochtans harde en
door de bevolking gesteunde
aktie,
kwam de wet er toch door en diende
ook de VU zich aan te passen bij de
nieuw ontstane situatie.
Na rijp beraad werd beslist de afdelingen afzonderlijk te behouden. Meer
zelfs, er werd nog een derde afdeling
opgericht, ni Schaffen-Deurne
Herman Brems werd voorzitter. Een overkoepelend orgaan (de politieke raad)
koördineerde
de aktiviteiten en nam
de politieke beslissingen Deze raad
heeft zijn nut duidelijk bewezen onder
het voorzitterschap
van Pieter Bollen.
Inmiddels nam de VU van de fusiegemeeote met zijn drie afdelingen nog
deel aan
gemeenteraadsverkiezingen
maar behaalde helaas wegens het grillig kiesstelsel slechts 1 zetel, ondanks
praktisch 10 % van de stemmen.
Na deze bondige uiteenzetting wenste de voorzitter de houding van de
drie Diesterse afdelingen inzake het
gemeenschapspakt nog eens te beklemtonen. Het moet voor Iedereen
duidelijk zijn, aldus spreker, dat onze
afdelingen het gesloten akkoord aanvaarden en dat zij volledig vertrouwen hebben In de VU-leidIng.
Als Vlaams-Brabanders ging ook onze aandacht naar de situatie In en
rond Brussel. Regelmatig werden w e
echter op arrondissementeel vlak gehoord en wij kunnen getuigen dat w e
op de hoogte werden gehouden van
de situatie.
Uit antwoorden op de talrijke vragen,
die w e stelden en uit de teksten, die
we grondig hebben bestudeerd blijkt
duidelijk dat w e terecht het gemeenschapsakkoord kunnen aanvaarden
Spreker wees ook op het feit, dat de
nieuwe situatie (deze van reéle
macht) een aanpassing meebrengt
voor zowel bestuurs- als andere Ie-

Feest Liedekerkse derdeleeftijd:
zesde suksesvolle uitgave

den. Ook wij, aldus de voorzitter, hebben met spanning uitgekeken naar
het ogenblik dat de leden dienden hernieuwd te worden Deze operatie is
nu achter de rug en is meer dan suksesvol verlopen.
Bovendien stellen wij vast dat de aktiviteiten van de V U door meer mensen dan vroeger worden bijgewoond
en dat nieuwe jonge krachten zich
aandienen. In dat verband wijst hij
naar de druk bijgewoonde bijeenkomst over het Egmontpakt en naar
het feit dat de Volksuniejongeren nu
ook definitief zijn gestart in nieuw
Diest onder leiding van Jan Thiels.
Ook de operatie » verkiezing afdelingsbesturen» IS zeer goed verlopen.
Thans staat heel de struktuur weer
op punt. Vandaag mogen w e zeggen,
aldus spreker, dat de V U er in de blauw e burcht nog nooit zo goed heeft
voorgestaan. Zij, die ooit meenden te
moeten verklaren dat de V U hier
slechts een ééndagsvlieg was, komen
van een kale reis terug
D e nieuwe besturen
Na deze uiteenzetting werden de nieuw e besturen aan de pers voorgesteld.
Ree ds m een vroegere uitgave van
dit blad hebben wij de namen gepubliceerd. Hieraan dienen echter toegevoegd : V U J O : Jan Thiels en V V V G :
Jozef De Troyer Inmiddels is men

Het gemeentebeleid
VU-raadslid Dirk Van de Weyer gaf
dan een korte schets van het beleid
dat de V U in nieuw Diest wenst te
voeren « U w vijanden van vandaag
kunnen uw vrienden van morgen
zijn», aldus spreker. Dat moet men
ook in de politiek voor ogen houden.
De Volksunie beseft tenvolle dat een
oppositierol minder moeilijk Is dan
een rol In de meerderheid. Het V U raadslld beklemtoonde dat de V U niet
om de haverklap met belachelijke punten naar voor komt, alleen maar om
de meerderheid te tarten. Uit ervaring
weet het raadslid dat ook de V U In
een meerderheid met problemen zou
kunnen te kampen hebben. Onze aanwezigheid in de gemeenteraad is vooral opbouwend Indien de meerderheldskoalitie dat inziet, kan er een goede samenwerking tot stand komen,
aldus nog spreker, die besluit met te
zeggen dat de meerderheid er alle
belang bij heeft dat 3eze samenwerking bestaat.

Aktie
Als slot van de persontmoeting kwam
kamerlid Willy Kuijpers nog aan het
woord. In een opgemerkt betoog had
hij het over het Europa van morgen
en de rol die de Volksnationalisten

Louis Beckers is niet meer
Op 4 maart is Louis Beckers overleden. 76 jaar was hij.
Louis was tweemaal kandidaat op de VU-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zomaar... om te helpen. Sinds enige tijd was hij voor nieuw Diest
medepromotor voor de VVVG.
Twee dagen voor zijn onverwachte dood, bracht hij nog een artikel voor ons
vu-weekblad.
Toen ik hem vroeg hoe het was, antwoordde hij « niet goed jongen, ze maken
te veel ruzie...» Bijna twee uren bleef hij toen zitten om te babbelen over zijn
volk en Vlaanderen. Want daar hield hij ontzettend veel van. Urenlang kon hij
het hebben over zijn belevenissen, zovele jaren geleden.
Wij hielden van Louis en zullen hem ontzettend missen. De beste hulde, die
wij hem kunnen brengen is wel, het artikeltje publiceren in deze WIJ. Het artikel dat hij met zoveel vuur en zoveel hoop schreef;
De periode van 1914 tot nu is er een
Het mirakel gebeurde nochtans
Bij
waarin onze gemeenschappen
onom
stukken en brokken
verwerven
de
stootbaar
vooruitgang
deed op de
Vlamingen grotere autonomie en zegweg naar haar uiteindelijke
ontplooigenschap
in de Belgische
Staat
ing, maar tevens een uiterst woelige
Vlaanderen wordt bovendien een welperiode.
Twee gruwelijke
oorlogen
varend land. Meteen wordt het duidestaken de gemoederen
laaiend in
lijk dat de Vlaamse Beweging meer is
brand, verraad of
zelfverdediging?
dan een taalstrijd.
«En waar haalde de Vlaamse BeweNu wacht ons een nieuwe
belangrijke
ging de moed en de kracht om daaruit
taak: aan Vlaanderen
een
eigen
nog uit te geraken ?
macht en zeggenschap
geven door
eigen financiële middelen en eigen
bestuur om alzo ons volk een volledige autonomie te schenken waar het
Toen de Liedekerkse V U in 1973
zeker recht op heeft.
voor de eerste maal zijn feest voor
Gewapend met deze
ontegensprekede derde leeftijd organizeerde kwamen slechts een handvol vrienden —
3-x-twintigers opdagen. Dit jaar waren er dat Voor de zesde uitgave
haast 2 0 0 ' En het koude winterweer
had er dan nog voor gezorgd dat
een twintigtal van hen liefst achter
de warme stoof bleef
Afdelingsvoorzitter Jef Vander Perre
was blij zo'n grote groep vrienden te
mogen verwelkomen. Voor de derde
maal was muzikant Jos Martin van
de partij, dit keer met een elektrisch
orgel i.pv de vertrouwde trekzak.
Onder de aanwezigen merkten w e
heelwat bestuursleden van Liedekerkse gepensioneerdenbonden, zij
dankten de bestuursleden van het
Vlaams sociaal centrum voor het initiatief dat in de gemeente ruime weerklank kent en by de andere partijen
navolging. Dat was trouwens de
bedoeling • bIj de verschillende partijen en organizatles zoveel'mogelijk initiatief losweken zodat de jonge gemeenschap aan de derde leeftijd wat
meer te bieden heeft dan " moderne
problemen» want die zijn er al genoeg.
Zoals elk jaar werden onze vrienden
vergast op versnaperingen van allerlei aard en dat het er vrolijk aan toeging bewijst het late uur van afscheid. Hoe springlevend 3-x-twintigers zijn is onvoorstelbaar. zeven,
acht uur dansen en springen. Inderdaad, jonger dan je denkt. De V U frakties In gemeenteraad en O C M W
waren aanwezig naast het uitgebreide afdelingsbestuur dat de handen
meer dan vol had in de zaal en in de
keuken, zie Oftee foto's.
Tot volgend jaar beste vrienden 3-xtwintigers i
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ook volop bezig aan de oprichting van
een afdeling FVV.

daarin zullen spelen. Het is onze
bedoeling In een volgende bijdrage
verder In te gaan op de zeer belangrijke uitspraken welke Kuijpers bIj deze
gelegenheid deed.
Vermelden wIj nog dat de Volksunie
in nieuw Diest op vrijdag 10 maart om
20 uur een Volksvergadenng met
Joos Somers voorziet in het Berkenhof, terwijl het Lentedansfeest doorgaat op paaszaterdag 25 maart om
20 u 30, eveneens in Berkenhof.
Daarnaast komt dezer dagen Wij in
nieuw Diest op 7.900 exemplaren van
de pers, terwijl de Wij-katern over het
gemeenschapspakt op verschillenden
honderden exemplaren zal verspreid
worden. In de aktieveertiendaagse zullen eveneens meerdere huisbezoeken worden afgelegd. In Molenstede
alleen al werden reeds een 150-tal hulzen bezocht. Deze dagen verschijnt
bovendien een advertentie in een
belangrijk reklameblad en dit over
een hele bladzijde.
Voor de slotmeetlng In Brussel wordt
een speciale autocar ingelegd.
Kortom, In nieuw Diest bruist het van
een intense VU-aktiviteit en het verheugt ons te mogen vaststellen dat
de
afdelingen
Scherpenheuvel-Zichem en Kortenaken (allemaal uit het
kanton Diest) zich bij meerdere aktiviteiten zullen aansluiten.
Willy Somers

lijke gegevens en steunende op de
vast wil die de Volksunie bezielt dit
tot het uiterste door te drijven, vraag
ik me af hoe het mogelijk is dat sommige Vlaamse groeperingen
-die het
misschien goed menen», willen verwarring stichten of
verdachtmakingen
uiten aan het adres van mensen die
door dik en dun en in zeer moeilijke tijden, onmiddellijk na de bevrijding, in
de bres hebben gestaan om de verwezenlijkingen die nu voorhanden zijn, te
bekomen
Het is de hoogste tijd alle onbegrip te
laten varen en tot bezinning te komen.
Alle Vlaamse krachten moeten zich
samenbundelen en zich scharen achter de mensen die dit
verwezenlijkt
hebben
om alzo het
toekomstige
Vlaanderen met volledige
zelfbeschikkingsrecht een stevige grondslag te
geven
Louis Beckers.
Als titel voor dit artikel had Louis
Beckers « O N T W A A K T T IS TUD»,
gekozen Hij zal het helaas niet meer
kunnen meemaken.
Indien enkele mensen inderdaad dank
ZIJ bovenstaand artikel tot bezinning
komen dan heeft Louis zijn leven als
Vlaming met voor mets geleefd. Laat
ons zijn geschreven woorden dan
ook als een stukje testament beschouwen.
Willy Somers.

VUJO bij Brusselse spuiters
Zaterdag 25 febuiari werden de poorten van de Brusselse hoofdbrandweerkazerne op het Vossenplein
(Luizenmarkt) voor V U J O en andere
VU-geïnteresseerden geopend. Het
bezoek werd georganizeerd door onze agglomeratieraadsschepen Jan
De Berlangeer.
Binnen viel ons een bijzonder vnendelijk onthaal te beurt. Na een verwelkomingswoordje door kol. Van Compel
w e r d ons in een diavoorstelling de
taak, organizatie en uitrusting van de
brandweer van de agglomeratie op
aanschouwelijke wijze voorgesteld.
Dat zulks voor een grootstad met
meq,r dan 1 miljoen Inwoners, met zijn
oude
straatjes,
grootwarenhuizen,
wolkenkrabbers en verkeersopstoppingen een bijzondere aanpak met
rationele organizatie en een aange-'
past eenvormig materieel vergt is
maar al te duidelijk. Denken w e maar
aan de brand van de Inno, met meer
dan 300 doden, aan de hotelbrand
van vorig jaar met tientallen doden.
Z o staan er van de 700 brandweermannen steeds 150 paraat om onmiddellijk uit te rukken, is er een wage/ipark 'van bijna 150 wagens, gaande
van R 4's, ziekenwagens — waaronder 5 reanimatiewagens, pompwagens, mateneelwagens. tot ladderwagens waaronder 1 die tot 44 m hoogte reikt ( = hoogste van 't land).
2.500 maal per jaar moet er uitgerukt
worden voor brandalarm, een 30.000-

tal maal per jaar rijdt de 900 uit Dit Is
1 X per 17 minuten. Hoewel het hier
om mensenlevens gaat schijnt er tussen de direkties der verschillende
Brusselse ziekenhuizen een ongezonde wedijver betreffende territoriale afbakening te bestaan, ingegeven door
eigenbelang waarbij de slachtoffers
wel eens « het slachtoffer» zijn.
Na deze diavoorstelling volgde een
rondgeleide doorheen de kazerne
met een kort bezoek aan de 900-centrale waar 4 man dag en nacht de
onophoudelijk rinkelende telefoons
mè( de vaak tragische noodoproepen
in ontvangst nernen (300.000 per
jaar). ^
^V^^fe
Na de Beklemmiftg ^ ] e hierbij onvermijdelijk aangnjpt in deze ruimte van
leven en dood deed de demonst^atle
op de binnenkeer wel goed. Voor de
eerste maal stonden wij, VU'ers in het
hartje van Brussel eens achter de
waterspuit (-kanon) die w e zelf mochten hanteren.
Het interessante bezoek w e r d ten
slotte afgerond met een bezoek aan
de kantien waar onze agglomeratieraadsschepen Jan De Berlangeer,
zijn dank uitdrukte ten aanzien van de
brandweer voor de goede organizatie
van deze privé-opendeurdag en de talrijke aanwezige VUJO'ers en VU-leden voor de maand april reeds een
geleid bezoek aankondigde aan . de
gevangenis van St.-Gillis.
fn naam van .alle aanwezigen onze
dank aan schepen De Berlangeer.
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Geen toelagen meer te Destelbergen-Heusden
Een unicum in Vlaanderen ' Alle toelagen voor 1978 zijn afgeschaft, en
alle partijen gingen akkoord Dit
gebeurde tijdens de gemeenteraadszitting van zaterdag, 25 februari om
10 u
Tot dit besluit kwam men nadat vooraf eerst ettelijke minuten geredetwist werd over de oneerlijke verdeling der toelagen Verschil mag er
zijn, maar waarom zo g r o o t ' Waarom vriendjesbevoordeling '
De eerste ruzie begon met het voorstel tot nietig verklaren van het Volksunievoorstel in de gemeenteraad van
23 januari om een toelage te schen
Ken aan Unicef ten voordele van de
hongerende kinderen in de wereld Dit
voorstel w e r d door alle aanwezige
raadsleden goedgekeurd De C V P
was afwezig maar had in de vorige
raadszitting reeds te kennen gegeven
dat ZIJ liever 2 000 fr gaf aan de lusti
ge zaterdagavondkaarters V U kntiek
kwam ook op het feit dat bevriende
verenigingen die praktisch onbestaande zijn en geen verplicht jaarverslag
op de gemeente binnenbrachten ook
betoelaagd werden O m de drinkvergadenngen t e betalen? Waarom dit
onderscheid '

Het ging van hard naar erger tot de
burgemeester dreigde de toelagen af
te schaffen Ja waarom n i e f replikeerden verscheidene oppositieleden
van alle partijen "^ De burgemeester
die dergelijke antwoorden niet ver
wacht had was zeer verrast en twijfelde waarop een raadslid nep «Wel,
durft ge niet "^» Daarop w e r d de vergadering met algemene goedkeuring
een tiental minuten geschorst om de
meerderheidsgroep toe te laten in
eigen kring te beraadslagen En dan
volgde de stemming Alle partijen
waren akkoord om de toelagen voor
1978 af te schaffen Tiidens de stem
ming was de minst sportiefste ploeg
dit keer de liberale Centrumlijst Zij
trachtte het aangezicht voor de kiezers te redden door op twee paarden
te wedden Daarom mocht een lid van
deze lijst tegen de afschaffing stemm e n de anderen ervoor
Onze gemeente spaart op die wijze
een som uit van 1 600 000 fr die nut-
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tiger zou kunnen besteed worden
Voor de stemming had de Volksunie
voorgesteld een uitzondenng te maken op de toelagen voor de sociale
verenigingen zoals de instellingen
voor gehandicapten en gezinshulp
enz
maar een kwade burgemeester
nep •< t Is alles of mets» Daarop
vroeg raadslid Van Meenen aan een
schepen of het mogelijk was dit dan
te regelen via het O C M W Deze knikte bevestigend Door deze onverwachte wending was de begroting
voor 78 volledig uit haar evenwicht
gebracht en zal ze eerst in de volgende raadszitting behandeld worden
Tot slot van deze vergadering had de
h Kerckaert (VU) nog enkele punten
te bespreken i v m de nivellenngs
werken rond de Damvallei de omleiding onststaan door de rioleringswerken aan de wijk Bergenkruis de
parkeerproblemen in de Matexiwijk
Verenigde Natieslaan en aanpalende
straten en het plaatsen van een tele
fooncel in deze laan
,
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OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
AALST

De emmer liep over toen de middenstand aan de beurt kwam
Het
NCMV-Heusden kreeg 20000 fr de
middenstand uit de Tramstraat en
Tramstatie alsook de middenstand uit
Destelbergen kregen mets Dit lokte
hevig protest uit bij de V U daann
gesteund door de ganse oppositie die
een gelijke verdeling onder dne verenigingen vroeg De h Clieneck (VU)
vroeg vooraf totale som van de toela
gen Cl 600000 f r j met te verhogen In
een ekonomische knsispenode moet
de overheid zelf het voorbeeld geven
van bezuinigen en de gelden kunnen
beter besteed worden

VU-Kieldrecht-Verrebroek :
paling en debat
Traditiegetrouw organizeerde ook dit
jaar nl op 25 februari II in t sleep
bootje Dorpsstraat te Kieldrecht de
Volksunie haar gezellig samenzijn
Dit jaar was echter een ruime deeina
me door de leden van Verrebroek
Het was voor hen de eerste maal dat
ZIJ aan dit feest konden deelnemen
Na een kort verwelkomingswoord
van de voorzitter J Van Nerum konden de ondertussen ledige magen
genieten van een uitgebreide schotel
«paling in t groen»

Egmont ter sprake te
Schoonaarde
Matige belangstelling voor dit Davidsfonds-initiatief met in het paneel V U
C V P BSP P V V en het Anti-Egmont
komitee
V U volksvertegenwoor
diger Andre De Beul liet een goede
indruk op alle aanwezigen met realistische en objektieve tussenkomsten
De
PVV-woordvoerder
volksver
tegenwoordiger, Verberckmoes was
beneden alles Dit was geen oppositie
meer maar platte demagogie met
een om de haverklap verdraaien van
de waarheid De Beul rekende af met
degenen die verantwoordelijk zijn
voor de uitgangssituatie waarrond deze onderhandelingen moesten ge
voerd worden en betoogde dat deze
oplossing oneindig beter is als de
anders zeker doorgevoerde 3-ledige
gewestvorming De enige en louter
teoretische mogelijkheid om mis
schien tot een beter resultaat te
komen noemde De Beul een trouwens totaal te verwerpen revolutie
HIJ besloot met de Vlamingen een
volk zonder ruggegraat te noemen
Bijna uitsluitend aan direkt mateneel
belang geïnteresseerd en doorsnee
veel te weimg radikaal In dit licht kun
men 20 V U kamerleden op 212 het
laken uiteraard met volledig naar zich
toe halen
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S T - A M A N D S B E R G Gespreksavond met Maunts Coppieters.
voorzitter Nederlandse Kultuurraad over «Wat met de opruiming van de sociale en humane gevolgen van de repressie •• om
20 u in het Begijnhof van St-Amandsberg in konvent «Begga»
Oraamzatie van V U J O
ZANDBERGEN,
IDEGEM,
GRIMMINGE,
SMEEREBBE,
VLOERZEGEM VU-ledenfeest om 20 u in zaal Denderhof
Dorp Zandbergen
GENTBRUGGE Lentedansfeest in feestzaal Kerkstraat 23
Orkest De Partels deuren 20 u 30 eerste dans 21 u Inkom 80
fr
EEKLO Wandeling door «Het Leen» te Eeklo Vertrek om
14 uur Gids Mark Boone Orgamzatie V U J O Gent-Eeklo en
Waarschoot
BEVEREN Kookles gegeven onder kundige leiding van mej
Busselot in zaal van Ebes-Antwerpen «Gastronomisch koken
op het elektnsch fornuis » Inkom gratis Vertrek om 19 u op de
Markt Orgamzatie van Vlaamse Vrouwenbeweging Nele
W A A R S C H O O T vergadering georganizeerd door BAK (Boeren-Aktie-Komitee) over de natuurgebieden in het Meetjesland
W o r d e n besproken grondwaterwinning Lembeke - Lembeekse bossen Het Leen O m 20 uur in zaal Fiesta
HOFSTADE VU-ledenfeest om 1 ö u 3 0 in zaal «Welkom»
Hoogstraat 70 Toespraak door senator O Van Ooteghem Deelname in de onkostfen 200 fr
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 Durme
DE PINTE 7e VU-Bal in zaal Sanderling Florastraat 3 De Pinte
om 20 u Grote tombola met praditige prijzen Inkom 80 fr

M e t een kleine vertraging had het
gezelschap de eer mevr Nelly Maes
volksvertegenwoordigster
en haar
echtgenoot aan de tafel te krijgen Dit
w e r d natuurlijk gewaardeerd door alle aanwezigen
Na de koffie en een gebakje w e r d de
aandacht gevraagd door ons gemeenteraadslid B Vlegels In het licht van
de veertiendaagse « Nu het doel bereiken •• had een debat plaats tussen
alle aanwezigen en het paneel be
staande uit B Vlegels en Nelly Maes
Na een korte toelichting door B Vlegels over het doel van deze veertiendaagse kon eenieder vragen stellen
Natuurlijk was het Egmont-Stuyvenberg-akkoord het onderwerp van de
avond Het was dan ook Nelly Maes
die gepast antwoordde op al deze vragen
Gezien het vergevorderde, uur diende
dit debat ingekort te worden Er
moest immers nog gedanst worden
Na de eerste dans door Nelly Maes
en J V a n Nerum kon ieder ruimschoots aan zijn trekken komen Z o
wel jong als oud gepoot van elke
dans O m middernacht werd overge
gaan tot de trekking van de tombola
Een tombola waarvan de pnjzen de
vonge jaren zeker overtroffen Een rij
kelijke prijzentafel was de oorzaak
voor het welslagen van deze reuze
tombola Elke aanwezige keerde huiswaarts met een of meerdere prachtige geschenken
Langs c(eze w e g maakt het bestuur
gebruik onj alle milde schenkers en
steuners van onze tombola van harte
te danken voör hun spontane medewerking en vrijgevigheid
Het was ten slotte tot in de vroege
uurtjes dat deze feestelijkheden door
bleven gaan waarna ieder met een
grote tevredenheid huiswaarts keerde
De avond w e r d besloten met een trotse samenzang van «De Vlaamse
Leeuw»

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft bij het
werkliedenpersoneel een betrekking opengesteld
van HULPKOK.
De kandidaturen moeten bi) ter post aangetekende
bnef worden gestuurd a a n de Voorzitter van het
OCMW, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de
bewijsstukken uiterlijk op 23 maart 1078 ter bestemming zijn
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de personeelsdienst (tel 053-21 2393 - binnenpost 104)
Het is voor de uitvoering van de terzake van toepassing zijnde bepalingen vereist dat het OCMW binnen de kortst mogelijke tijd in het bezit wordt
gesteld van twee eksemplaren van de nummers
waarin de bekendmaking is verschenen.

Gehandicaptenbeleid in Vlaanderen
Dit was de titel van een gespreksavond met film ingericht door de
Volksuniejongeren van Sint Amandsberg Na een kort woord van de voorzitter zette de heer Ben W u y t s leraar
te Landegem het tot stand komen
van de film «In het land van alles
anders» uiteen Deze film — een
BRT produktie werd een tweetal jaar
geleden geheel in het revalidatiecentrum van Landegem opgenomen
Het toont een realistisch beeld van
het dagelijkse leven van deze mindervalide kinderen en volwassenen Een
deel van de film werd geregisseerd
door de minder-valide leerlingen van
de klas van Ben W u y t s
Na de film werden verscheidene problemen op en rond het gehandicaptzijn behandeld Het was senator Eugeen De Facq welke de politieke visie
van de Volksunie over dit probleem
kwam uiteen zetten
Naderhand kreeg het publiek tijd tot
vragen stellen aan beide sprekers
zodat deze avond zeker als geslaagd
kan worden bestempeld

LAdv 88)

«Wenst Vlaanderen zelfbestuur of niet?»
Staatssekretaris
Anciaux te
Erpe-Mere
Het was met een zucht van verlich
ting dat de nieuwe bestuursploeg van
de afdeling Erpe-Mere de grote op-

Vakantiejobs
S t u d e n t e n ( m i n i m u m 18 j a a r )
d i e t i j d e n s d e m a a n d e n juli
aug en sept werk wensen
k u n n e n t e l e f o n e r e n naar 0 2 5 1 2 6 6 6 0 e n vragen naar
Georgette De Kegel
( N I 0)

Jan Buyie

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

PVBA
Lange Zoiitstr 30 29 33 36 38
Tel 053/240 60

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en lóopiekken scliomniels kaïnerversieringen wnslofejs
en wnskusseiis kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
tiirnkledii
ruiteruitriistingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschnntsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkaitikelen
autobanen
elektr tremen d«r beste merken auto e go carts traktoren poppen poppenwngens en wiegjes bui elen lesbenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen boröen tuinmeubelen tuinschomniels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

komst vaststelde voor de spreekbeurt van staatssekretaris Vic Anciaux Met een stralemd gezicht verwelkomde voorzitter C De Brouwer
volksvertegenwoordiger J Caudron
schepen L Van Durme en de vele
aanwezigen uit Erpe-Mere Erembodegem Haaltert en zelfs uit Aalst
O p de hem eigen gekende manier
kwam dan staatssekretaris Anciaux
aan het woord Hij begon zijn spreekbeurt met het weergeven van de
inhoudelijke aspekten van het Egmontplan en het Stuyvenbergakkoord met
de voor en nadelen van het akkoord
HIJ trachtte voor de toehoorders de
sfeer te scheppen van de omstandig
heden waann dergelijk akkoord tot
stand k o m t rekening houdend met de
onderscheiden doelstellingen van de
partijen die bij een dergelijke diskus
sie betrokken zijn, elk vertrekkend
van hun eigen standpunt hun eigen
belangen hun eigen eisen Uiteindelijk
kwam hij dan tot de Brusselse situatie
die hem als Vlaamse Brusselaar natuurlijk nauw aan het hart ligt Hij
beklemtoonde de verantwoordelijkheid die in de toekomst de Vlamingen
zelf zullen moeten opnemen indien zij
Brussel en in de Vlaamse gemeenschap willen behouden of terugwinnen
Na de zeer aandachtig beluisterde
toespraak brak uiteraard een spervuur van vragen los die door de spreker in klare en verstaanbare taal werden beantwoord Uit de zeer geanimeerde reakties in de zaal kwam duidelijk tot uiting dat een grote Vlaamse
kultuurorganizatie zeker met in naam
van haar bestuursleden spreekt wanneer ZIJ het gemeenschapspakt klakkeloos verwerpt
Wanneer de afdelingssekretans de
vergadenng officieel gesloten had gingen de diskussies nog ruime tijd oor
in kleinere groepjes en werd er nog
heel wat nagekaart
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VUJO-Zele wil er
wat van maken

Aanbevolen huizen
Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St.-Maria-Latem. Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel. 055/49.94.76
Dinsd. gesloten

Automatische poortopeners
vanuit de w a g e n bediend
prijs buiten
konkurrentle,
tel. 0 5 2 / 3 5 . 7 3 . 6 3 - 35.68.89
.Plaatsing g r a t i s
N a n o v e s t r a a t 110, 1890 O p w i j k
MATRASSEN PLATTEAU
A l l e nnaten, alle s o o t t e n , o o k
medikale e n anti-allergische matrassen.

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST.-NIKLAAS.
Tel. 031/76.73.44.
Restaurant met verschillende specialiteiten. Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel.
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen.
LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel..014/31.23.76
Fabrikatie kleine l e d e r w a r e n :
brieventassen • geldbeugels - sleutelhouders

EIGENAARS
W i j wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen i n Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan ???,
8460 Koksijde, teL 058/
51.18.89.

In de namiddag, na de verkiezingen
van het nieuwe arrondissementeel bestuur, w e r d ons nieuw bestuur aangesteld.
Voorzitter: Robert De Paepe.
Sekretaresse: E. Van Winckel.
Schatbewaarder: Frida Van Haudenhove.

Platteau-Lievens,
Portugeess t r a a t 9, 1 7 8 0 T e r a l f e n e , t e L
053/66.74.56. "
FEESTZAcEN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel. 031/37.45.72

Het debat dat hierop volgde w e r d
ingeleid door Johan De Mol, gevolgd
door het gesprek over het derde
VUJO-kongres «Ruimtelijke ordening
en bodembeleid.»

KOETSWERKEN
VAN
DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
P e r f e k t e a f w e r k i n g - juiste tinten. A f f l i g e m s t r a a t 1 8 , 1 7 4 2 TERNAT
(St.-Kat.-Lombeek).
Tel.
053/66.82.36,

Dat
VUJO-Zele
deze
kaderdag
mocht organizeren, was niet alleen
een eer voor Zele, maar meteen ook
een mooie start om zich in het arrondissement als nieuwe aktieve kern te
uiten. Wij wensen zeer aktief te werken. Daarom doen wij een beroep op
alle geïnteresseerde jongeren van
Z e e om nog meer politieke manifestaties te kunnen organizeren.

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELOEM
Café, restaurant, speeltuin, terras.
V\/oensdag en donderdag gesloten.
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's
middags. Tel. 053/66.87.40.

VU Hofstade-Aalst
O p 18 maart heeft onze afdeling haar
Tweede Volksuniefeest voor leden en
sympatizanten in de zaal « W e l k o m »
te Hofstade. Het bestuur van onze
afdeling heeft geen moeite gespaard
om er een gezellige avond van te
maken.
De indeling van de avond ziet er als
volgt uit: w e verwachten onze leden
en sympatizanten
rond
19 u. 30.
Omstreeks 19 u. 45 een korte toespraak door de voorzitter; 20 uur, nuttigen van een smakelijke gevarieerde
schotel (met een gratis konsumptie).
Rond 21 uur verwachten w e onze
gastspreker senator O. Van Ooteghem. Na de toespraak van onze
gastspreker is er een gezellig samenzijn met muziek en dans tot ... uur.
Ingangskaarten zijn te bekomen bij
alle bestuursleden van afdeling Hofstade.

AANBEVOLEN HUIS
Vraag eens naar onze speciale voorwaarden :
02/219.49.30
of
,02/356.78.44.

DE O U D E KRING
Café v u - l o k a a l
Dorpsplein, Heusden-Limburg

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel. 02/268.14.02

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- B E H A N G W E R K E N en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/33J7.56

DROOGKUIS-WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33,2400 M O L
014/31.13.76

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

K E U K E N S - SANITAIR VERWARMING
V A N DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65, TERNAT
Tel. 582.14.41.
Toonzaal alle dagen open van 919 u. Zondag gesloten.

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J.TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel. 014/58.85.81
Alle dag- en weekbladen.

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015/71.12.40
Verwarming - stoom - sanitair. Alle
herstellingen

FRITUUR-EETHUIS INGRID
O l e n s e w e g 41, W e s t e r l o
( V o o r t k a p e l ) , t e l . 014/21.36.96
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's. S p e c i a l i t e i t e n .
Alle dagen verse mosselen.

ETN. BERT
Assesteenweg 117,TERNAT
Tel. 02/582.13.12
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

-UILENSPIEGEL.
H e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternal
Tel. 582.13.45
Volksunielokaal

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69.28.74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

18 februari was voor VUJO-Zele een
belangrijke dag. Niet alleen omdat wij
op die dag onze eerste algemene vergadering hadden, maar ook omdat
onze eerste kontakten gekombineerd
werden met een arrondissementele
kaderdag in onze gemeente.
Hierop waren alle leden van het arrondissement Dendermonde uitgenodigd.
In de voormiddag werd er gepraat
over het doel en de taken van de
VUJO-jongeren gevolgd door een gesprek met de heren De Bruyne, Poppe en Huybrechts van de V U .

ge-

In de prijs van 200 frank is inbegrepen : het eetmaal met gratis konsumptie en deelname aan de gratis tombola met enkele mooie hoofdprijzen.
V o o r nadere inlichtingen en informatie kunt U steeds terecht b i j :
Vandecauter William, Molenkouterstraat 48, Hofstade. Tel. 77.75.29 en
De Bruyn Herwig, Anjersstraat 30,
Hofstade. Tel. 77.48.94.
Iedereen is Welkom — Wees erbij.

ZO€K€BC3€
GROOT-GENT
schoonmaakster zoekt werk te
Gentbrugge of Gent. Zich wenden tot senator O. Van Ootegfiem, Oud-Strijdersstraat 29,
9219 Gentbrugge, tel. 0 9 1 /
30.72.87. (N 19)

PVBA J. B O R R E M A N S - C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238.
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054/41 25.89
Wij b o u w e n voor u sleutel op de
deur.
(Adv. 24)

Café te Gentbrugge: uitbater gezocht. Inlichtingen z.w. tot gemeenteraadslid
A.
Verpaele,
Van Laethemstraat 3 1 , Gentbrugge ; 091 -30.73.57.
(N 28)

VU-Gentbrugge zindert nog na
Tijdens de VU-veertiendaagse was
de VU-afdeling biezonder aktief.

VU-LovendegeiTi
rouwt
O p zaterdag 4 februari overleed op
67-jarige leeftijd Adriaan Naessens.
Als
overtuigd
Vlaams-nationalist
was tiet zijn vurige wens dat ook
Lovendegem een goed gestruktureerde VU-afdeling zou krijgen. Die
kwam er einde 1976. Hijzelf wou niet
op de voorgrond treden, maar was
steeds bereid ondanks zijn wankele
gezondheid om op ledenbezoek te
trekken of om folders te bussen. Met
Adriaan verliest Lovendegem een
plichtbewust mens.

WIJ ! •

De resultaten liegen er niet onn:
— streekblad «De Weergalm»
8.000 eksemplaren in alle bussen

op

— bedeling van 4.000 VU-katems
— 50 nieuwe leden
— konkrete plannen voor
mentenwerving «Wij»

abonne-

— verspreiding pamflet aan N M B S personeelsleden over tussenkomst
van Oswald V a n Ooteghem in de
senaat
— geslaagde plaktocfit
— en de kroon op het werk : ons lentebal op 11 maart in de Gemeentelijke
Feestzaal, Kerkstraat te Gentbrugge.

Te huur. St.-Niklaas, Fabiolap a r k : app., 3 slaapkamers. Tel.
02/731.08.76.
Adv. 78

GROOT-GENT
Betrekking gezocht v o o r :
Ergoterapeut A l , 24 jaar.
Bouwtechnicus A2, 24 jaar.
Voor inlichtingen zich w e n d e n :
Senator O. Van Ooteghem,
Oud-Strijdersstraat
29,
9219
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.
( N I 9)

— Ongeschoold arbeider, 50 jaar
oud, werkzaam als magazijnier, thans
werkloos wegens sluiting van bedrijf,
zoekt werk. Magazijnier of iets dergelijks.
Volksvertegenwoordiger Frans Baert,
Kon. Astridlaan 123, Gent, tel.: 091 /
22.94.31.
(N27)

Tot 19 maart worden in Galerij Steenhuise,
Jan Palfijnstraat
24 te Gent,
wandtapijten,
tekeningen
en schilderijen
van Jan Yoors
Gntwerpen
1922 - New
York 1977) tentoongesteld.
Zaterdag
25 februari
werd
deze geopend
door senator Coppieters.
Openingsuren
maandag,
dinsdag, vrijdag en zaterdag
van 14 tot 18 u. en zondag
van 10 tot 12 u.

FVV-Kaderdag Oost-Vlaanderen
MAATSCHAPPIJ EN KIND
Plaats: Gemeenschapscentrum - Parochie Pius X, Bredenakkerstraat 27, 9210 Destelbergen (wijk Eenbeekeinde)
D a t u m : 19 maart 1978.
Programma : Tema ; Maatschappij en kind
9 u. 30 : Samenkomst.
10 u. tot 12 u. 3 0 : O C M W - spreekster E. Van Campenhout.
12 u. 30 tot 13 u. 3 0 : Middagmaal.
13 u. 30 tot 14 u. 30 : Jeugdrechtbank en jeugdbeschermingskomitee,
een vast-afgevaardigde zal spreken over adoptie, wettiging door
adoptie en pleegvoogdij.
14 u. 30 tot 15 u.: Koffiepauze.
15 u. tot 16 u. 30 : PMS-centrum - spreekster mevr. Van Speybroeck,
over met-traditionele vrouwenberoepen. 17 u. Slot.
Praktische g e g e v e n s :
Inschrijving + syllabus: 60 f r
Er is mogelijkheid om te lunchen of warm te e t e n ; prijs 170 f r

KOSTELOOS
de brosjure

VLIEGTUIGREIZEIV 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 n a a r een onzer
kantoren.
NAAM
STRAAT
POSTNR

.NR
GEMEENTE

Wenst de brochure VLIEGTUIGREIZEN 1978 te ontvangen.
VLAAMSE TOERISTENBOND
St.-Jakobsmarkt 45-47
20(X) Antwerpen. Tel. 031/31.76.80
Vergunning nr. 1185 Kat. A
Lidmaatschap vereist.

9 MAART 1978

WIJ in D^ iyOLK9UMI€

WEST-VLAANDEREN
Gistel of
de perikelen van een meerderheid
Een paar weken na de verkiezingen van oktober 76 kwamen de eerste geruchten over de onenigheid binnen de CVP omwille van de verdeling van de schepenambten. De VU werd toen voorgesteld een nieuwe koalitie te steunen in ruil
voor de teoretisch nodige stem om één OCMW-vertegenwoordiger te krijgen. Dit was vanzelfsprekend een te pover aanbod.
Weken werd toen niets meer gehoord, tenzij de geruchten over onoverkomelijke moeilijkheden binnen de CVP over de vorming van een nieuw schepenkollege.
Op 27 december 76 werd door CD, BSP en Welzijn opnieuw kontakt opgenomen en aanvankelijk kwam hetzelfde voorstel voor de pinnen. Wij hadden
geen reden om onder die voorwaarden mee te doen. Onze eis was: de VU
bekomt het voorzitterschap van het OCMW en als meerderheidspartij
inspraak in het gemeentebeleid. Zonder de VU bekwam men echter geen meerderheid zodat onze eerste eis ingewilligd werd.
Er werd toen een stemmingsakkoord
getekend waarbij de volgende normen gelden . schepenen. twee CD
(voormalige CVP'ers): L Casteleyn
en mevr. A. Demeyere; een BSP: R.
Tulpin; één Welzijn; S. Verhelst OCMW één VU (voorzitter): Roger
Ramon ; twee BSP: Rosseel en Vandenbroele; twee CD : E. Kimpe en M.
Breemeersch.
EEN A K K O O R D
Vanaf de eerste weken van de koalitie holde de houding van een BSP-gemeenteraadslid de verstandhouding
in de meerderheid uit.
Niettegenstaande onze vraag voor
medezeggenschap in de meerderheid werd door schepen Tulpin een
intentieverklaring over gemeentebeleid voorgedragen in de meerderheid
zonder inspraak van de VU, CD of
Welzijn.
Onder die optiek hebben wij toen de
begroting goedgekeurd met « één jaar
krediet», woorden die wij dit jaar in
tegenstelling met sommige persberichten in elk geval met herhaald hebben.
De verhoging van de opcentiemen en
de begroting werd door de VU loyaal
goedgekeurd, terwijl BSP-raadslid David, niettegenstaande duidelijke afspraak in de meerderheid, deze afkeurde (opcentiemen) of in veel gevallen aanviel (begroting).
Na deze uitzonderlijke start heeft de
VU op 9 augustus het initiatief genomen om tot een degelijk en evenwichtig bestuursakkoord te komen. Alle
meerderheidsfrakties gingen akkoord
over een werk- en tijdsschema.
Op 10 oktober had toen de eerste
werkvergadering in dit verband
plaats. Alleen de VU had een ontwerpprogramma opgesteld. De andere partijen hadden mets meer dan de verkiezingsprogramma's of persoonlijke eisen.
In de loop van drie vergaderingen is
toen op basis van het VU-dokument
een
aanvaarde
programmatekst
samengesteld.
De datum van de ondertekening van
de definitieve tekst werd echter
steeds uitgesteld. Ondertussen heeft
de VU niet nagelaten ernstig de koalitiepartners, zowel mondeling als
schriftelijk, aan te manen werk te
maken van het tekenen van het
bestuursakkoord. Het is tot op heden
steeds niet ondertekend geworden:
het is dus nog steeds niet echt geldig
en bindend.
In die periode werden ook tijdelijke
benoemingen gedaan door schepen
Tulpin zonder inspraak van alle meerderheidsgroepen. In die mate zelfs dat

ZO€KCRC]€S
GEMEUBELD LANDHUIS
TE HUUR
alleenstaand - 8 km van Nieuwpoort - (Pervijze)
2 pi. + keuken - grote veranda
- garage - hof
2 sipk. plaats vr. 8 pers. - lopend
water.
Kameradenprijs: mei - juni - juli oogst - sept.
Tel.:
Luk
GODDERIS
02-770.80.75.
(Adv. 91)

hij de kandidaten thuis ging opzoeken
om te zeggen dat «hij» benoemt
Deze fantazie ging werkelijk te ver
omdat hier geen aanbod van de kandidaten maar wel van de schepen
gebeurde. Als reaktie hierop hebben
wij de eis gesteld aan het bestuursakkoord dat men «toch maar papier
achtte» een benoemingsakkoord te
koppelen.
Een nieuwe drogreden kwam toen
naar voor: de BSP kon niet tekenen
zonder David. Hoe de innerlijke keuken van de BSP is, is niet onze zaak
maar de konsekwenties ervan wel.
BEGROTING
De begroting werd voorbereid door
het schepenkollege en het gemeentepersoneel. Dit betekent dat elk van de
andere frakties (ook de CVP omwille
van de burgemeester) op de hoogte
waren van de opties inzake het gemeentebeleid in 1978. Dit gebeurde
echter zonder de minste inzage van
de VU niettegenstaande onze nadrukkelijke en aanvankelijk aanvaarde eis
om inspraak te krijgen vóór de begroting gedrukt werd. Door het ontwerpakkoord kenden ze trouwens zeer
goed onze inzichten inzake financieel
beleid die beknopt als volgt luiden:
"Rechtvaardige verdeling van de gemeentelijke toelagen door het vastleggen van percentages (te onderhandelen) van de totale begroting voor de
verscheidene beleidstakl<en. Daartoe
eisen wij dat een schepen specifiek
ook schepen van Financiën wordt.
Voor de opstelling van de begroting
moeten de toevoegde schepenen een
beleidsnota en raming vastleggen.
Aan de hand hiervan kunnen de per-

centages vastgelegd worden. De VU
moet betrokken worden in de opstelling van de begroting vóór deze
gedrukt wordt»
Na het onbegrip in de meerderheid
heeft het VU-bestuur zijn konklusies
getrokken. Half december werd volgend schrijven aan de andere meerderheidsfrakties gericht: Hierbij meldt
het VU-afdelingsbestuur Gistel U, dat
niettegenstaande ons herhaald aandringen tot het tekenen van het bestuursakkoord en medegaande het
benoemingsakkoord er tot op heden
nog steeds niets is getekend. Daarom
hebben wij besloten dat vanaf 1 januari 1978 de VU-fraktie haar volledige
vrijheid herneemt •
De eerste aktie kwam ter gelegenheid
van de bespreking der begroting. Het
eigen afdelingsbestuur heeft de begroting grondig besproken. De ingediende amendementen waren specifieke
VU-voorstellen. Het spreekt vanzelf
dat wij niet alle opties konden laten
opnemen omdat deze moeten gespreid worden over een periode van
zes jaar. Een kleine rechtzetting: de
meerontvangsten van de verhaalbelastingen zijn geen hogere belastingen maar een meer werkelijkheids' getrouwe raming van de ontvangsten
die in 1978 onder de vorm van verhaalbelastingen zullen geïnd worden.

TOEKOMST
Wij voorzien dat vanaf nu regelmatig
door onze fraktie een specifiek Gistels probleem of een punt van ons programma in het daglicht zal gesteld
worden als bv. jeugd-, gezins-, milieu-,
personeelsbeleid, e.a. In de tweede
plaats zal onze houding bepaald worden door een zeer eenvoudig principe:
— steunen wat wij verantwoord vinden ;
— verwerpen wat na brede informatie, onverantwoord blijkt In geen geval zullen wij oppositie gaan voer«n
omwille van de oppositie (wat trouwens nooit onze ingesteldheid geweest is, ook niet in de twaalf jaar
oppositie in de gemeenteraad);
— de komende jaren zoveel mogelijk
uit ons programma verwezenlijken.
Het VU-afdelingsbestuur Gistel

Minister de Bruyne
in de Westhoek
Vrijdag 18 februari mochten wij minister Hektor de Bruyne begroeten in Veurne.
In de vooravond werd minister de Bruyne ontvangen op het stadhuis te Veurne. Hij werd verwelkomd door de eerste-schepen van de stad Veurne in aanwezigheid van het voltallig schepenkollege en andere genodigden. In zijn antwoord dankte de minister voor de gulle ontvangst welke hem te beurt viel.
Hij hoopte de Westhoek beter te leren kennen, vooral door persoonlijk kontakt met leidende figuren uit de handel en de nijverheid. Ten slotte werd aan
de minister een geschenk overhandigd. Nadien volgde een receptie.
Om 20 uur hield minister de Bruyne in
het Vormingsinstituut te Veurne een
toespraak over de KMO en de Buitenlandse Handel. Meer dan 100 mensen
waren op deze konferentie aanwezig,
onder wie heel wat mensen uit de handel en de nijverheid van onze streek.
Van overheidswege, aldus de minister, doen wij ons uiterste best om alle
mogelijke problemen te voorzien of
op te lossen. De nodige kontakten
werden gelegd en worden degelijk
onderhouden. Het is echter de vraag
of onze KMO's bereid zijn om met het
buitenland handelskonnekties op te
bouwen. Het grootste probleem is de
drempelvrees die er nog teveel bestaat bij onze bedrijfsleiders om in
rechtstreeks kontakt te zijn, want volgens zijn zienswijze lijken onze
KMO's nog niet voldoende tot rijpheid
gekomen om zich een degelijke uitvoeringspolitiek eigen te maken.

Werkloosheid is volgens de minister
niet het probleem van ons land alleen,
maar meer een Europees probleem,
die dan ook zijn oplossing moet krijgen door degelijke samenwerking onder de Europese Gemeenschap.
Met de belofte dat de Westhoek
zeker niet hot stiefkind van zijn departement IS, besloot de minister dan zijn
informatie.
Nadien volgden nog heel wat vragen
welke uitvoerig werden behandeld
door minister de Bruyne.
Na de konferentie werden aan de
minister en de aanwezigen nog een
«drink» aangeboden door het Vormingsinstituut Dit was een uitstekende gelegenheid voor vele handelaars
om een persoonlijk onderhoud te hebben met minister de Bruyne.
Het uur was dan ook reeds ver gevorderd toen de minister Veurne verliet
Het was werkelijk een prachtige
avond.

Minister De Bruyne en het Izegemse

VU-bestuur.

Maurits Coppieters
sprak te Izegem
De Izegemse VU-afdeling heeft een drukke februarimaand achter de rug.
Hoogtepunten daarin waren de komst van de VU-minister van Buitenlandse
Handel, Hektor' De Bruyne, voor de Izegemse exporterende firma's (op 15
februari) en de komst van VU-senator en tevens voorzitter van de Kultuurraad, Maurits Coppieters, op vrijdag 17 februari.
Voor een goed gevulde zaal heeft
Maurits Coppieters een schitterende
toespraak gehouden op het tema van
de VU-regeringsdeelname. Hij toonde
op overtuigende wijze aan dat de VU
de Vlaams-nationale traditie voortzet
Het Egmontpakt is geen eindpunt
maar Integendeel een start om de
deelstaat Waanderen meer bevoegdheden te bezorgen. Een belangrijke
stap die nu al gezet wordt is het feit
dat Vlaanderen straks zelf kulturele
akkoorden zal kunnen afsluiten met
het buitenland.
Pacifikatie is een wat ongelukkig
woord, aldus de spreker. De Vlaamse
Beweging zal ook na het Egmontpakt
moeten voortgezet worden. De spanningen tussen twee naast elkaar levende gemeenschappen, daar zullen
we blijven mee leven.
Maar ook binnen een Vlaamse deelstaat zag hij nog talrijke taken weggelegd voor de Volksunie als volksnationale en rechtvaardigheidspartij. Als
welsprekend voorbeeld van een ongeoorloofde wanverhouding noemde
hij de kloof tussen pensioenen van
7.000 fr. en van 140.000 fr. per
maand ! Hij pleitte ook hartstochtelijk
voor groter verdraagzaamheid binnen
de Vlaamse gemeenschap tussen de
levensbeschouwelijke groepen.
Ten slotte waarschuwde hij tegen ontmoediging en gemakzucht in eigen
rangen. En hij schandvlekte die VUmensen die menen dat er niet meer
gewerkt dient te worden, zogezegd
omdat de VU nu in de regering zit
Zijn wij nog dezelfde partij als vroeger? Dan hangt uitsluitend van ons
af, aldus Coppieters. En hij voegde
eraan toe: Ik ben vorige zondag, net
als vroeger, gaan kolportergn.
Het dient gezegd te worden dat Coppieters gehoor vond en dat hem een
entoesiast applaus te beurt viel. En hij
zal zelf wel goed weten hoe Westvlamingen niet makkelijk hun entoesiasme betonen.
En wat het werken betreft: eind februari was er de tweede kolportage van
de afdeling Izegem. Er zijn 3.000 Wij-,

Kortrijk-Zuid
rouwt
MAGDA VERBEKE. gemeenteraadslid, en JO SEYNHAEVE,
arr. sekretaris, verloren op 25
februari hun lief dochterje MARIEKE, acht maanden oud.
Een kind leven geven, vervult
een ouder met een onbeschrijfelijke vreugde, maar even onbeschrijfelijk is de stille droefheid wanneer een nieuw en
gelukkig leven op die manier
van ons heengaat
We trachten te begrijpen maar
voelen dat ons klein begrijpen
hier te kort schiet
MARIEKE, voor ons heb je een
naam, hij staat geschreven in
ons hart
Aan MAGDA en JO, VIEK en
JEROEN en gans de familie,
onze innige deelneming.

«Ik ben zondag, net als vroeger,
gaan kolporteren.»
katernen «Een nieuwe vorm op de
kaart» gebust Op vrijdag 17 maart is
er een vergadering voor alle leden
over het gemeentelijk beleid te Izegem en de houding van de VU-oppositie. En op zondag 19 maart is er onze
derde kolportage.
Voor het hardwerkende bestuur van
Izegem waren de komst en de woorden van Maurits Coppieters een flinke aanmoediging.

Blijde geboorten
in het Oostendse
— Jan Ballière en Chiristiane Pollet te Oudenburg kregen op 20
februari een zusje Hanne voor
Nele en Tine: van harte proficiat — O p 24 februari kvvam bij
Gijs en Hllde Speltincx-Laheye
te Oostende-Mariakerke
een
zoontje A r n e : proficiat aan de
gelukkige ouders I

VU-Zarren rouwt
Met diepe verslagenheid vernamen we het overlijden van ons
aller vriend en medestrijder Urbaan Denblijden. Hij werd geboren te Handzame in 1921. Zijn
hele leven stond in het teken
van de Vlaamse strijd. We overdrijven geenszins wanneer we
onze goede kameraad als het
prototype van de VU-militant
noemen, niets was hem letterlijk te veel! We komen in ons
volgend nummer uitvoeriger terug op dit smartelijk overlijden.
Urbaan wordt zaterdag a.s. ten
grave gedragen na een plechtige rouwdienst in de St-Dionisiuskerk te Zarren om 9 u. 30.
Wij allen van de VU betuigen
mevrouw Maria Ryckebusch,
zijn echtgenote en zijn bejaarde vader ons zeer oprecht medeleven.
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«Geval Sercu» ter sprake
In de gemeenteraadszitting van 27
januari interpelleerde Jan
Carpentier
over wat men in leper het •< geval Sercu » IS gaan noemen
Onze woordvoerder benadrukte dat
door deze onverkwikkelijke affaire
ten zeerste de indruk gewekt wordt
dat bepaalde^waarden als «gegeven
woord» en « handtekening », zomaar
publiek te grabbel worden gegooid
Onze VU-fraktieleider eiste dan ook
dat door het schepenkollege aan de
gemeenteraad een klare en juiste toedracht over deze aangelegenheid zou
verstrekt worden De gemeenteraad
w e r d op 2 januan 1977 toch in de
waan gelaten alle schepenen voor

leper

een ambtsperiode van zes jaar te kiezen, stelde hij vast
De CVP-meerderheid kon met verbergen hoe verveeld ze met deze « ongelegen » interpellatie zat Burgemeester
Dehem vond er mets anders op dan
deze vraag onontvankelijk te bestempelen omdat « deze zaak bij het schepenkollege nog met aanhangig werd
gemaakt»i
Raadslid Bode, die het tot een erezaak blijkt te maken bij iedere opmerking van de oppositie-zijde te pas
maar vooral te onpas ook zijn vinger
in de pap te steken, vond het nog
nodig te verklaren dat de C V P groot
genoeg is om haar eigen potje te
koken

«Wij willen leven!»

stille trouwe
werker!
Een stille t r o u w e w e r k e r is v o o r z e k e r J e f D e M e y e r . D a t
w e t e n a l v a s t z i j n vrienden d i e j a r e n l a n g m e t h e m s a m e n g e w e r k t h e b b e n in het L e u v e n s e a r r o n d i s s e m e n t s b e s t u u r .
Jef, o n z e g e t r o u w e v r i e n d is er g e e n p e n n i n g m e e s t e r m e e r .
M a a r z i j n v o l g e h o u d e n i n z e t v o o r d e p a r t i j b l i j k t nu n o q
m a a r e e n s uit zijn v o o r b e e l d i g e s c o r e als a b o n n e m e n t e n w e r v e r v o o r « W i j » : 6 8 4 p u n t e n d e z e w e e k en een t o p p e r in
o n z e lijst. W e l g e m e e n d , J e f : p r o f i c i a t !
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Onder het aktietema
«Wij willen
leven»
hield
VUJO-Nationaal
in
samenwerking met haar aktieve kernen Meehelen en-Nijlen op 5 maart jl
in het Kultureel Centrum te Meehelen
haar aktiedag over leefmilieu
Dit op het gebied van kwaliteit en
inhoud zeer geslaagd initiatief bracht
een paar honderd milieubewuste aktievelingen bijeen die zich konden verrijken aan massa's nuttige informatie
Deze smeltkroes van ludieke en ernstige aspekten ving aan met de bespreking en goedkeuring der ontwerpresoluties en amendementen over
ruimtelijke ordening en bodembeleid
van het 3de VUJO-kongres
Inzake ruimtelijke ordening en bodembeleid dient het beleid gebaseerd te
zijn op drie fundamentele pnnciepes
een soberheidspolitiek wat een zuinig
gebruik van ruimte matenalen, energie, grondstoffen en provisionele middelen betekent, een verlegging der
prioriteiten wat betekent het afstappen van behoeftenoverschrijdende
prestigeprojekten en het stopzetten
der spekulatie met onroerende goederen en dit uit hoofde van de schaarste
en noodzakelijkheid van dit kostbaar
goed dat « grond » is
Na de middagpauze die men zowel in
Mechelse eethuisjes als aan de plaatselijke VUJO-bar kon doorbrengen
begon het totaalspektakel «Wij willen leven » In de plaats van een ononderbroken geheel gevuld met het spuien van allerlei informatie had men
geopteerd voor een versmelting van
informatieve voordrachten, diamontages, puike muziek ons gebracht door
het HNiTA-kwartet onder de leiding
van Walter Augustijnen en de permanente bereikbaarheid der
talrijke
stands Het geheel werd geestig aan
mekaar gepraat door W Janssens
Ook de verscheidene sprekers maakten deze VUJO-aktiedag tot een met
alledaags feit Z o bracht prof U Libbrecht na de welkomstrede door
Koen Servaes op een meer dan geestige maar daarom niet minder wetenschappelijke manier ons tot de vraag
Wat met onze open rwmten in Vlaanderen 7 Moeten de Vlamingen eens
de ontdekkers van het landschap nu
ook de eersten zijn om het uit te roeien '
;
Verder had men de mogelijkheid om
diamontages over grondbeleid, stadskernvernieuwing in Brussel en kernenergie te volgen De nodige toelichting hierbij werd respektievelijk verstrekt door het D A F, J De Wilde van
het buurthuis «De Kassei» en Roeland Dirks, sekretaris van de Bond
Beter Leefmilieu
Praktische informatie inzake de aanpak en het voeren van aktie werd verschaft door J Peeters, een der allereerste initiatiefnemers van de akties
tegen de A24'
Volksvertegenwoordiger W Desaeyere daarentegen schetste de verbondenheid tussen federalisme en ekologisme.
HIJ verweet de traditionele ideologieën hun eendimensionaliteit en propageerde het federalisme in dit kader
als milieuzuiverend Volgens hem is
federalisme ekologisme en hiermee
schonk hij de meesten de nodige ideologische basis Als slot van deze
zeer geslaagde VUJO-aktiviteit hield
Johgan Sauwens algemeen V U J O voorzitter een zeer opgemerkte slotrede waarin hij sterk van leer trok tegen
het beleid Volqens hem komt de aktie
«jaar van het dorp» te laat en is zij
slechts een zoethoudertje door eén
of andere lugubere ambtenaar uitge-

VUJO-milieudag
Meehelen
5 maart 1978
vonden Hij vreesde dat het Europa
der Volkeren hetzelfde lot zou ondergaan na de Europese verkiezingen
Het jaar 1980 zou aldus wel eens het
jaar van het volk kunnen worden
De VUJO-voorzitter ging dan dieper
in pp de chaotische milieupolitiek in dit
land Chaos die hij toeschreef aan het
ontbreken van een globale wetgeving,
aan de versnippering van bevoegdheden, aan het uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de kaderwetten aan
het gebrek aan kontrole en aan het
feit dat de overheid zelf een groot vervuiler IS (autobanen, ruimtelijke wanorde )
SauWens formuleerde dan de eisen
van V U J O een mimsterkomitee voor
het leefmilieu, een open parlementair
debat voor elke belangrijke milieubeslissing, een koordinatie op Europees
"lak, een research-instituut voor milieuzorg en de toepassing van het
beginsel «de vervuiler betaalt»
De VUJO-voorzitter besloot als volgt
« WIJ moeten eindelijk eens
weten
welk Vlaanderen wij willen Het is duidelijk dat een efficiënte
milieuzorg
een volledige ommekeer vergt in het
gebruikelijke denkpatroon
dat de industriële groei als hoogste goed aanziet »
Na een oproep tot de georgamzeerde
arbeidersbeweging in Vlaanderen om
het welzijn te stellen boven een pseudo-welvaart, richtte de voorzitter toch
tot de VUJO's met de vraag zich te
blijven inzetten voor een welzijnsmaatschappij op mensenmaat
«Egmont
en Stuyvenberg hebben dan toch minstens dit voordeel dat Vlaanderen nu
eindelijk op het vlak van welzijn en
leefmilieu het heft in eigen handen
kan nemen •>
Met deze aktiedag bewees V U J O
eens te meer dat zij een aktive, politieke jongerenorganizatie is, anders dan
de andere
Dirk Van Put

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

degelijke
konstruktie

en

•

Uitvoering
met kitloze

•

Zeer eenvoudige
en niet het minste
houd

•

Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
in
lengte
tot
10.60 m

m
aluminium
beglazing
montage
onder-

Vraag ons vrijblijvend folder en
prijslijst
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Serrebouw
DEFORCHE

pvba

Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel 051/30 37.01 (4 1)

W I J van onze kant kunnen alleen
maar vaststellen dat de C V P er in de
na-verkiezingsperiode van 1976 inderdaad een potje van gemaakt heeft,
met haar dubieuze akkoordjes over
eenjarige schepenzetels, voorafgetekende blanco Contslag-)brieven enzomeer
Wij kunnen slechts met enig leedvermaak vaststellen dat de C V P toen aardig haar achterste verbrand heeft, en
nu maar groot genoeg moet zijn om
op de blaren te zitten
In de gemeenteraadszitting van 24
februari werden vragen gesteld door
Jerome Devos (over de erbarmelijke
toestand van de voetwegen tussen
leper - Zillebeke-Vijver - Zillebeké)
en
door Herman Laurens (over de vertraging bij de uitbetaling van subsidies
aan bepaalde sportverenigingen
Maurice Logie bepleitte een versoepeling
van het stemming gebrachte reglement m b t betoelaging van regenwaterputten

lustrerie
mare de vriese
baron ruzattelaan
assebroek- brugge
tel. 050/35404

Blankenbergs
Kortnieuws
Voordracht
D e plaatselijke Vlaamse Kulturele
Knng richt op donderdag 16 maart in
het Kleinkunstteater van net Stedelijk
Casino een voordracht in met als
onderwerp «Het Fascinerend Leven
van onze Bietjes» Deze zal gegeven
worden door de nationale Voorzitter
van de Vlaamse Imkerbond en vangt
aan te 20 u De ingang is gratis en
elkeen is welkom

Politiek en hutsepot
te Poperinge
Daar de afdeling haar ledenvernieuwing beëindigd heeft en vooraleer verder te gaan met nieuwe ledenwerving,
had het bestuur, afdeling Poperinge,
alle hens aan dek geblazen voor een
hutsepotavond O p zaterdag 25 februari II hebben 66 leden en sympatizanten hun benen onder de rijkvoorziene
tafel van zaalhouder Jaak Delhaye, te
Watou, gestoken Onder hen senator
en mevrouw Michel Capoen, Bernard
Deheegher, kabinetsattaché bij het ministene van Buitenlandse Handel en
de arr sekretans Rosa Maertens met
haar echtgenoot
Niettegenstaande
Jaak ervan verwittigd was dat er
enkele gerenommeerde
veel-eters
zouden aanwezig zijn, werden er zulkdanige hoeveelheden naar binnen gewerkt dat zelfs het laatste stukje
eraan moest geloven Bij de koffie
heeft senator Capoen ons onderhouden over de aktuele problemen
van de staatshervorming, die nu in
Brussel met veel smart geboren
wordt

ZO€K€RC}€S
— 17-jang meisje, tweetalig,
wenst betrekking als winkeljuffrouw.
— 30-jarige steno-daktylo, jarenlange ervaring, zoekt nieuwe
job.
— 25-jange dame, gegradueerde van het ekonomisch hoger
onderwijs van het korte type,
zoekt passende job
—
24-jange
gediplomeerde
boekhoudster, kennis sociale
wetten, tweetalig, noties van Engels, 5 jaar ervaring, zoekt nieuw e betrekking wegens samensmelting en verhuis van firma
— jongeman diploma A3 houtbewerking, zoekt betrekking in
Asse-Brussel-Ninove
— 23-jange kinesiterapeut legerdienst volbracht, zoekt gfepaste
betrekking
Voor
verdere
inlichtingen:
Volksvert. J. Valkeniers, Ninootsesteenweg 11, Schepdaal. Tel.
02-56916.04.
(N-18)
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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 koude, misschien zelfs tegen geburenhinder,
straatlawaai
en indiskretie, maar dat was dan ook alles. Niemand
bekommerde zich om de soms schadelijke aardstralen, om de doorgaans giftige synthetische verf of de
vele (nochtans gebruikelijke) schadelijke of onaangename vloer- en wandbekledingen, muren, dakbedekkingen, enz... Niemand dacht er aan de oorzaken van
ademnood, lusteloosheid, angst, hoofdpijn, allergie,
slechte spijsvertering, slapeloosheid, rheuma en andere 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 dokters, die enig benul hadden van bouwbiologie.
Het heeft ons jaren studie en heel wat proef nemingen
gekost, vooraleer wij nu, met de hand op 't hart, kunnen 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 stralende licht van zonnige thermolampen, binnen de cederhouten wanden van onze skadinaafse badkamer, verliest geen energie noch straalkracht aan vijandige kil-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

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

ÉÊÊÊÊi

Ie muurtegels. Hij bespaart zich niet alleen enorme
verwarmingskosten, maar vooral onbehagen en kippevel.
Wie in de woonkamer genieten kan van de geparfumeerde warmte van onze houtkachel ofwel gewoon
languit kan uitstrekken op onze behaaglijke riddervloeren, spaart niet alleen vele briefjes van duizend,
maar vooral euforie, optimisme, levenskracht en weerstandsvermogen tegen ziekte.
Wat wist men tot nog toe van de schadelijke invloed
van al te grote glaspanelen, van ondoordringbare dakbedekkingen muren, van storende invloeden van elektrische apparaten en leidingen ?
De bouwbiologie is een jonge en toch oude wetenschap, die uit de vooruitgang van vele andere wetenschappen 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

Tel. (031) 49.39.00

1000 BRUSSEL, Koloniënstraat 50

Tel. (02) 219.4322

3600 GENK,Winterslagstraat22

Tel. (011)35.44.42

9000 GENT, Onderbergen 43

Tel. (091) 25.1923

3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33

Tel. (016) 23.37.35

2700 SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54

Tel. (031) 76.7327

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
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< Wij in Brugge», het maandblad van de Volksunie van het arrondissement Brugge verschijnt nu al acht jaar ononderbroken. Het blad is een
vertrouwde verschijning geworden in het Brugse en wanneer er ai eens
vertraging in de thuisbesteliing is, duurt het niet lang of een of ander lid
van de familie vraagt « W a a r is de W i j in Brugge van deze maand ? » D a t
is een gevolg van én de regelmaat w a a r m e e het blad verschijnt én
omwille van strijdlustige maar steeds beheerste toon van het blad.
D a a r het ietwat onbegrijpelijk voorkomt dat een uitgesproken politiek
streekblad niet minder dan 96.000 ek^emplaren per uitgave telt, tevens
gratis verspreid over de 96.000 bussen van de 215.000 inwoners, trokken w e op informatie uit bij de twee mannen, die de spilfiguren zijn van
dit fenomeen, Edmond Sintobin, momenteel voorzitter van de V U - a f d e ling Groot-Brugge en M a r k D e Vriese, geruime tijd voorzitter van de
V U - A s s e b r o e k , beiden respektievelijk penningmeester en voorzitter
van de V Z W Informativa, de uitgever.

•i.
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Vrienden uit het arr. Brugge die de
noodzaak van een maandblad als
«Wij-in-Brugge»
i/izien, kunnen
steeds hun steentje bijdragen. Een
telefoontje onder het nummer 05035.74.04 van Mare De Vriese, kan u
financieel wat verlichten.
VU-bestuursleden uit alle afdelingen van Vlaanderen kunnen om
de maand een eksemplaar ontvangen van « Wij-in-Brugge •. Gelieve
naam en adres over te maken aan :
Informativa vzv*. Jozef
Suvéestraat 2, 8000 Brugge. Gelieve echter vooraf 150 fr. administratiekosten over te maken op rekenina van
Informativa n r 470-0115192-77.
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MD - Het konkrete resultaat van deze
vijf jaar onafgebroken strijd voor een
beter Brugge en tegen de ondoorzichtige, lichtschuwe politiek van de toenmalige meerderheid vinden w e terug in 9
mandaten, onder wie vijf schepenen.
Wij - Dat was in koalitie met de Kristen-Demokraten ?
MD - Inderdaad, een zeer goed geslaagde samenwerking, die het beste
voor de toekomst laat verhopen.
Wij - En wat was dan de volgende
stap ?
S - De overgang naar een verspreiding in geheel het arrondissement
Brugge-Torhout-Kust, een werkelijk
historische stap als ik me zo mag uitdrukken.
MD - Vergeet niet dat er 96 duizend
briefbussen zijn met een bevolking
van 215.000 inwoners. Z o is het te verklaren dat W I J in Brugge de eerste
zeven jaar in totaal op 3 miljoen
953.000 eksemplaren werd verspreid I
Wij - Dat IS inderdaad een indrukwekkend cijfer
MD - Door deze oplage-verdubbeling
bereiken wij thans alle, maar dan ook
alle gemeenten en gemeentjes. De propagandistische waarde valt niet te ontkennen. Bvb. ook de oprichting van
nieuwe afdelingen. Belangrijk is ook
dat alle afdelingen over een — voorlopig beperkte — ruimte beschikken om
hun diverse aktiviteiten kenbaar te
maken. Om meer ruimte voor allen in
het arrondissement is ons volgende
streefdoel het verdubbelen van het
aantal biz. (van 4 naar 8!)

Financiële problemen
steeds tijdig opgevangen
Wij - Waarom bent u echter overgeschakeld naar een distnbutie-bednjf "^
Wij - Hoe is feitelijk « Wij in Brugge ontstaan 7
Edmond Sintobin - het Blad is gegroeid
uit twee VU-streekbladen en kreeg
zijn kans als officiéle VU-uitgave toen
Groot-Brugge tot stand kwam. Voorheen gaf de VU-afdeling Assebroek
het blad «Nu» uit op 6.500 eksemplaren. Een tweede belangrijke uitgave
was « Vrijen Vrah/c» waarvan de huidi-

Er waren toch meer dan honderd bussers?
S - Jamaar dat was met voldoende na
' de verdubbeling van de oplage. Niet
alleen de oplage verhoogde, ook de
afstanden werden veel groter. W e hebben dan maar de knoop doorgehakt
W e vonden nl. een honderdtal Brugse
VU-mensen bereid, maandelijks een
bepaald bedrag te storten door middel
van een bestendige opdracht, bij een
financiële instelling.

ge schepen Omer Dombrecht de bezieler was, met een oplage van 4.500
eks. Toen de fusie een feit was kwam
meteen een einde aan het zesjarig
bestaan van beide bladen.
Wij - Wat was dan de volgende stap ?
Mark De Vriese - Dat was de oprichting onmiddellijk na de verkiezingen en
de fusie van een Planning Centrum
1976 met als doel de verkiezingen van
1976 voor te bereiden en de kiesstrijd
zo goed mogelijk te voeren. Om dit
financieel voor mekaar te boksen
werd de V Z W Informativa opgericht,
die voor uitgave en beheer zou instaan. Daarmee was de zakelijke kant
van dit initiatief in vaste en ervaren
handen gelegd.

Wij - Handig bedacht « Wij in Brug»
schijnt trouwens zo goed in te slaan,
dat andere partijen ook met een
streekblad
uitpakken.
MD - De V U IS in vele opzichten een
pionierspartij geweest en is dat nog.
Wij zeggen maar: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.

Wij - Jullie zijn zeker wel de eersten in
het arrondissement
Brugge om met
een regelmatig verschijnend
maandblad voor de dag te komen ?
S. - Ja, die pluim mogen w e wel op de
hoed steken, vooral ook wanneer men
de moeilijke beginjaren bekijkt. Het eerste nr. verscheen in mei 1971 op
40.000 eksemplaren. Het formaat was
eerder aan de kleine kant "toe, maar
van meetaf had de redaktie (10 vrouwen en mannen) de juiste toon te pakken. Er waren ook weldra 150 bussers
om de krant aan de man/vrouw te
brengen. De uitgave leek financieel
leefbaar dank zij de steun van zijn trouw e en talrijke adverteerders. Het
vergde toen nog een zekere moed ais
zakenman openlijk partij te kiezen
voor de Volksunie. Reeds na één jaar
werd overgeschakeld naar twee-kleurendruk en een nieuwe hoofding.
Edmond Sintobin, trekpaarö van vele
initiatieven in de VU-Brugge: afdelingsvoorzitter, afgevaardigde in de partijraad, mede-organizator van «Wij in
Brugge»,
«straatlof?er»
voor
de
Vlaamsnationale ziekenkas, voorzitter
van het Veremanskoor, bestuurslid
van het A N Z , voorzitter van de beheerraad van het Breydelhof, noem maar
op. Ên ditfalles met een voorbeeldige
toewijding, doorzettingsvermogen en
op de man af

Wij - Handig bedacht « Wij in Brugge »
schijnt trouwens zo goed in te slaan,
dat andere partijen ook met een
streekblad uitpakken.

Mark Devriese, lange tijd leidende V U figuur in Assebroek, dynamisch zakenman, die zijn talenten ook gebruikt in
de partij, zeker als «verantwoordelijke
voor « Wi] in Brugge»

groot dagbladformaat, een aantrekkelijke lay-out, mooier, njker en veelzijdiger dan ooit.
Wij - U bent er precies nog van onder
de indruk ?
MD - Ja, maar het was dan ook een
zeer aangename verrassing, die tevens bewezen heeft dat wij het bij het
rechte einde gehad hebben, omdat
«Wij in Brugge» de verkiezingen van
oktober 1976 gunstig heeft beïnvloed
voor de V U

O ^ weg naar een groot blad

Wij - Dat zijn inderdaad haast historische verkiezingen geweest, vermits er
een einde kwam aan de meer dan een
eeuw oude alleenheerschappij van ds
CVP.

Wij -^Wanneer is dan het blad overgestapt naar het huidige grote
formaat'
M D - Dat was in 1974 als ik me met
vergis, het was nr. 44 van de 4e jaargang. Het was een echte revelatie;

S - Het hoofdtema van Wij in Brugge
is vanzelfsprekend steeds het bestuur'
van de stad geweest zonder evenwel
de nationale politiek, het leefmilieu, de
tewerksteUina enz uit het oog te verliezen.

Wij - Daar zal weleens
tandengeknars
te horen zijn ?
MD - Ja dat zal wel, vermits w e ernaar
streven de waarheid te schrijven en
die kwetst meestal de « zondaars ».
Wij - « Wij in Brugge» blijft dus een
strijdblad, ook al zijn de rollen nu omgekeerd ?
S - Zeer zeker, w e onthouden ons echter steeds van persoonlijke aanvallen,
tenzij w e zelf persoonlijk aangevallen
worden. Wij hekelen in de eerste
plaats wantoestanden. Dat daarop weleens een naam op te plakken is zoals
dat zes jaar lang te Brugge was, is niet
aan ons te wijten. Voor het overige
laten w e de honden blaffen -^ keffen
is hier beter aangebracht —-de (VU)karavaan trekt voorbij, tot spijt van
wie het benijdt I
Wij - « Veel sukses. Heren van Brugge ».
R.C.
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