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Verleden dinsdag besprak de
Kamer een mededeling van de
regering « betreffende een nieuw
industrieel beleid », het
zogenaamde Plan Claes. Men
had mogen verwachten dat rond
dit toch wel belangrijk
dokument een uitvoerig en
boeiend parlementair debat zou
gevoerd zijn. De belangstelling
van de
volksvertegenwoordiging was
echter vrij gering...
De huidige krisis heeft de
strukturele zwakheid van onze
ekonomie blootgelegd. Het
werkstuk van minister Claes
heeft de verdienste, dat het op
uitgebreide en grondige wijze de
aandacht vestigt op dit
probleem. Willy Claes heeft zich
als minister van Ekonomische
Zaken ontpopt tot een
beleidsman, die ook tegen zijn
eigen achterban durft in te gaan.
Het Plan-Claes stoelt op een
gezond pragmatisme, wars van
ideologische dogmatiek. Met de
grote opties van het Plan zal wel
iedere gezond denkende burger
akkoord kunnen gaan. Wanneer
het Plan echter in de
toepassingsfaze komt, zal
moeten blijken of alle
belangengroepen bereid zijn de
nodige offers te brengen. Het
moet nu toch wel voor iedereen
duidelijk zijn dat de strukturele
zwakheid van onze ekonomie
slechts kan overwonnen worden
mits veel zelfdiscipline en een

gezamenlijke inspanning. De
gouden zestiger jaren liggen
definitief achter de rug. We zijn
in de magere jaren en het zal
veel moeite en energie vragen
om eruit te geraken. In die zin
kunnen we het Plan-Claes en de
verklaring van Tindemans
bijtreden.
Ondanks deze waardering
moeten ons toch een aantal
bedenkingen van het hart. Er zijn
een aantal leemten in het Plan.
Er wordt onvoldoende gewezen
op het belang van de tertiaire
sektor bij het
tewerkstellingsbeleid. Sommige
gegevens waarop het Plan
steunt, zijn reeds verouderd. Dit
is o.m. het geval waar de sektor
glas beschreven wordt ais een
bedrijfstak met sterke g r o e i ;
deze situatie is inmiddels al
weer achterhaald.
Ons belangrijkste bezwaar
tegen het Plan is echter, dat het
te weinig rekening houdt met de
voorgenomen staatshervorming.
Autonomie betekent voor ons,
dat Vlaanderen ook op
financieel en ekonomisch
gebied de grootst mogelijke
zeggenschap moet hebben.
Dat het Plan-Claes hier
onvoldoende rekening mee
houdt, is eerder
verbazingwekkend. In de
analyse immers wijst het
dokument uitgebreid op de
regionale aspekten van het
nieuw industrieel beleid. In de

uitwerking van de voorstellen
wordt hieraan echter weinig
aandacht besteed. De
maatregelen worden in nationaal
perspektief gezien.
Alle dubbelzinnigheid terzake
zou uit het Plan moeten worden
weggewerkt. De algemene
strategie moet opnieuw
geformuleerd worden in
regionaal perspektief.
Vlaanderen heeft een eigen
industriële struktuur en een
eigen exportstruktuur, die sterk
afwijken van die van Wallonië.
Een verschillende aanpak in de
twee grote gewesten is dan ook
noodzakelijk.
Het enige argument dat voor
een nationale aanpak zou
kunnen pleiten, is trouwens een
schijnargument. Uit recente
studies van de GERB en de CES
is opnieuw de zeer geringe
binding tussen Vlaanderen en
Wallonië gebleken. Vlaanderen
verkoopt slechts 5 "/o van zijn
produktie in Wallonië en
Wallonië verkoopt 6,7 "/o van
zijn produktie in Vlaanderen.
Deze cijfers bewijzen reeds op
zichzelf, dat een nationale
aanpak niet steekhoudend is.
Het fundamenteel bezwaar is
dan ook dat dit Plan, dat
ontworpen is voor de
middellange termijn, praktisch
geen rekening houdt met de
onomkeerbare
staatshervorming.
tvo
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2 De bewering dat de Stichting lid is
van het anti-Egmontkomitee is onjuist
U had dit nochtans gemakkelijk kunnen kontroleren, daar de ledenlijst
van dit Egmontkomitee meermalen
w e r d gepubliceerd
3 U w bewering dat de Stichting is toegetreden zonder raadpleging van leden of bestuursleden is des te meer
ongegrond Een instelling van openbaar nut mag met eens leden hebben I Wat de Stichting onderneemt,
zeker in «moeilijke aangelegenheden» wordt steeds vooraf aan de
Raad van Beheer voorgelegd
Wat ten slotte uw oordeel over de
door de deelnemers ontwikkelde alternatieven betreft, daarover kan men
van mening verschillen. U doet echter
met eens de moeite om uw lezers
objektief voor te lichten over de aangeboden alternatieven
U had er trouwens ook kunnen aan
toevoegen, om deze brochure objektief te situeren, wat in de inleiding staat,
nl dat deze konferentie van de Stichting diende beschouwd als een bijdrage tot een « derde strategie » (tussen
de strategie van de absolute voorstanders en absolute tegenstanders in), nl.
die welke w e r d voorgestaan door de

MUZIKAAL
ALTERNATIEF
O p tien februari 1978 w e r d de studievergadering
gehouden
door
de
Vlaamse nationale studiegroep-Deurne met als tema «Jeugd en Muziek»,
gevolgd door een debat De vergadering kw/am tot volgende besluiten
D e muziekakademies trekken veel belangstelling die echter met opweegt
tegen de konditionenng van de jeugd
via jeugdprogramma!s op radio en
TV De huidige muzikale opvoeding
van de jeugd helpt mee aan de verloedering van onze maatschappij
Reeds van jongsaf worden onze kinderen, ondermeer door een verzoekprogramma voorbehouden voor kinderen van 9-12 jaar geindoktrineerd
in de popmuziek Deze kinderen worden betiteld als «jonge mensen» Deze formulenng laat dan immers toe via
deze muziek bepaalde levensideologieen, op te dringen
D e inhoud van de popmuziek
afbraak van de maatschappij, zedeloosheid, drugs, het verwerpen van gezag,
homofilie enz Deze kinderen, de ouders van de toekomst, worden voorbestemd tot geestelijk vervlakte wezens die geen weerbaarheid op moreel gebied kunnen etaleren
W I J wensen dat aan deze geestelijke
vervulling een einde wordt gesteld,
dat onze jeugd een opvoeding krijgt
volgens de traditie van onze Westerse Kuituur, waar morele waarden worden hooggehouden
Een alternatief, wij beschouwen Glyndebourne (GB) als een alternatief
tegen deze gedirigeerde kultus
De verfijnde Westerse beschaving
komt hier volledig tot haar r e c h t : een
festival van raffinement en perfektie,
wars van een toenstisch festival. Vol-
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gende werken stonden laatst op het
programma meesterwerken van Mozart, Strauss, Verdi, Poulenc, Janacek
Vergeten w e met het unieke kader
waar dit gebeuren plaatsvindt stijlvolle tuinen, prachtige lanen en verzorgde grasperken die door de pick-nickers zuiver worden achtergelaten
Bijzondere attraktie is de «diner-pauz e » waar aan gastronomie gedaan
w o r d t Uit respekt voor de musici en
de kompomsten worden slordig geklede personen geweerd
Het IS duidelijk dat boven aangehaalde toestanden sterke kontrasten in
zich houden Dat wij het probleem
scherp stellen Toch wenst de V N S
dat er meer aandacht zou worden
geschonken aan de muzikale opvoeding van onze kinderen en dat dezen
met in een wereld worden gestort die
de ontluistering van onze Westerse
Kuituur in zich draagt.
Vlaams-nationale
studiegroep Deurne

FRANS GELEUTER
Reeds lange tijd worden wij hier in
Oostduinkerke — zoals wellicht overal aan de kust — gekonfronteerd met
een uitdagende en disrciminerende
houding van Franssprekenden Daartegen schijnt echter niemand te reageren Integendeel, heel wat Nederlandstaligen — en met opzet schrijf ik met
«Vlamingen» — lijken dat spelletje,
dat me erg gevaarlijk toeschijnt zelfs
mee te spelen i
Daarom dan ook deze brief, met de
bedoeling dit eens aan de kaak te
stellen!
« 1978 jaar van het dorp» Deze leuze doet me denken aan een homogene leefgemeenschap, waarin mensen
elkaar waarderen zodat ieder er zich
echt thuis voelt. Hier, in Oostduinkerke, IS dat anders
Loop je de wijk « Oostduinkerke-Bad »
door, dan waan je je al gauw in het
taaigrensgebied Franstalige winkelnamen en aankondigingen ontsieren deze Vlaamse bodem >
Erger wordt het wanneer je zo'n winkel binnenstapt en — zelfs buiten het
hoogseizoen — met een «Et pour
vous. M o n s i e u r ' » wordt begroet i
Dat wanneer men heel goed weet dat
je Nederlands praat i Resoluut hebben WIJ besloten daar met meer over
de drempel te stappen Heel w a t « V l a mingen » gaan die winkels nog wel binnen Misschien omdat het een sjieke
winkel IS Met hoge prijzen Zelfs je
eigen volk doet je blozen Ik noem
dat mensen in de rug schieten i Niet
alleen mij, of Achiel Goderis die zich
hier afslooft om mensen gevoelig te
maken, maar allen die zich sedert jaar
en dag inzetten voor de Vlaamse
zaak Hier en elders i
Een tweede punt is dat heel wat
Franstaligen hier kwamen «immigreren» Dit veronderstelt m i . aanpassing van de plaatselijke bevolking en
van de immigranten Goed, maar ik
w o r d toch opstandig wanneer achter
mijn rug twee Franssprekende dames
kleinerend giechelen «lis parlent flamand i» (Wat dan ook al fout is tegen
de Franse spraakkunst O Dat lijkt me
allerminst goede wil te zijn
En weer diezelfde «Vlamingen» (let
op de aanhalingstekens!) die deze

toestand alsmaar verdoezelen of minimalizeren i
Dan denk ik w e zijn er erg aan toe
W a t voor zin heeft al dat gepraat bij
parlementairen en regeringsleiders ?
De basis — de man in de straat — is
met gevoelig voor de zaak Wanneer
zullen w e eens opstaan en dat Frans
geleuter en opportunisme indiiken"?

W I J vinden het schorsen van de enige
erkende vfaamsgezinde studentenorgamzatie aan een met Vlaams geld
gesubsidieerde Vlaamse Universiteit
belangrijk genoeg om ook de aandacht van het niet-studentenpubliek
erop te vestigen
W I J achten het ontoelaatbaar dat een
Vlaamse umvprsiteit een kring — in
casu de V N S U — schorst omdat
deze laatste senator Wim Jorissen
vraagt als spreker op een Zuid-Afrika
debatavond Zeker met als een hierover samengeroepen algemene studentenvergadering zich tot tweemaal
toe uitsprak tegen een schorsing
O p het ogenblik dat de Vlaamse
Beweging een grootse herleving kent
IS het staken van alle Vlaams-nationale aktie en propaganda aan een
Vlaamse universiteit in Brussel dermate ondemokratisch en absurd dat het
recent vernieuwde bestuur van de
V N S U wel verplicht is de schorsing
naast zich neer te leggen
In dit verband dreigt men de bestuursleden voor de tuchtraad te dagen, die
tot wegzending kan besluiten
Repressie en broodroof in Oud-Belgische stijl dus.
W I J vragen daarom met aandrang dat
alle vlaamsgezinde studenten uit Brussel, randgebied en elders in Vlaanderen, zich aan de V U B zouden inschrijven om dit repressief klimaat te helpen tegengaan en de V U B te maken
tot wat het nu met is een vrije universiteit en de speerpunt der Vlaamse
aanwezigheid te Brussel
VNSU-VUB

ALTERNATIEVEN
Voor de derde maal reeds (bij mijn
weten), doet « WIJ » een aanval op de
Stichting Lodewijk de Raet (cfr « De
zoektocht naar alternatieven», «Wij»
9-3-78), en dit met beweringen die
onjuist zijn De redaktie doet zich blijkbaar geen moeite om cje juistheid van
haar beweringen na te gaan
Ten bewijze
1 De brochure «Naar een Vlaamse
S t a a t ' - Alternatieve oplossingen
voor knelpunten uit de staatshervorming » IS met het verslag van « enkele
studiedagen », maar van de driedaagse konferentie met dezelfde benaming, die van 2 tot 4 januari jl te Leuven plaatsgreep en waaraan mensen
uit verschillende ideologische en filozofische strekkingen hebben deelgenomen, ook uit Vlaams-nationale richting
Deze brochure is het verslag van de
konferentie Dit verslag geeft de mening weer van de deelnemers, met
van de Stichting Dit is altijd zo
geweest en wie enigszins de werking
van de Stichting volgt, weet dit

RED.: 1. In de dagbladpers (bijv.
G.v.A.) lazen we « na een reeks studiedagen te Leuven...» en ook «de
Stichting Lodewijk de Raet stelt
haar alternatieven voor de staatshervorming voor...». Heeft u ook die
redakties beschuldigd van « informatie beneden alle peil ?»
2. Over het formele lidmaatschap
van het anti-Egmontkomitee willen
we hier niet diskussiëren, maar we
stellen wel vast dat door de Stichting reeds debatten met uitsluitend
anti-Egmonfers werden gehouden,
en dat o.m. ook Michiel Vandenbussche van een verwante organizatie
(APSKW) een fervente drijfveer is
van het Egmontkomitee.

Top 50

J H, Oostduinkerke

VNSU-VUB GESCHORST

ondertekenaars van de oproep ElautWildiers
Kortom, uw kommentaar is beneden
het peil dat men van ernstige journalistiek mag verwachten
Ik hoop dat de redaktie in de toekomst wat meer begrip moge opbrengen voor de eigen opdracht van een
pluralistische vormingsinstelling
het
bifaden van mogelijkheid tot informatie, kntische meningsvorming en pluralistische dialoog
R Roels, Brussel

Inderdaad,
beste lezer, Kris Versyck staat weer op het hoogste schavot
HIJ hield zich — een beetje a la Joop
Zoetemelk
— lang schuil in het spoor van de koplopers
Maar nu, met de
eindmeet
in zicht, plaatste hij weeral een vlijmscherpe
demarrage waar zelfs . Georgette
De Kegel (voorlopig)
met
tegen
bestand bleek. Georgette
kennende
verwachten
wij van haar
een verwoed
laatste offensief. Eugene Van Itterbeek
sluit de
top-20 af
Op drie weken
van het einde houden
echter
verscheidene
van zijn achtervolgers
nog alle kansen gaaf om in extremis
bij
de twintig superstars
te eindigen.
We zijn
benieuwd...
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Kris V e r s y c k , G e n t
Georgette D e Kegel, Nlnove
Gujdo Callaert, Opwijk
Erik VandewaJIe, I z e g e m
Jan D e Roover, A n t w e r p e n
Jef D e Meyer, Heverlee
Bob Ryckbosch, Deinze
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jan Caudron, Aalst
Joris Depré, Tervuren
Lieve F a v o r e e l - C r a y n e s t , L a u w e
Frans Baert, G e n t
Koen Van Meenen, Heusden
Luk V a n h o r e n b e e k , B i e r b e e k
Piet S e v e r i n s , Z w i j n d r e c h t
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Willy Serpieters, O o s t e n d e
Maurlts Passchijn, M e i s e
Daniel Denayer, Aalst
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo
H a r r y V a n Herf, Z u t e n d a a l
Schadick, Schilde
Frans Jansegers, H e r d e r s e m
Jaak Janin, Huise
Cecile Remmerle, leper
A r t h u r D e Schrijver, Hekelgem
Jef Vinex, E r p s - K w e r p s
Jozef Dockx, Borsbeek
Domien Leppens, Houthalen
Van Heddegem, Oudenaarde
A n d n e s Mathijs, W a a r s c h o o t
S t a f V a n L o o v e r e n , Womnnelgenn
Frans V a n Dessel, Nijlen
E t i e n n e B r a e m , St.-Niklaas
Jozef Labaere, Kortrijk
Anntex, Wingene
M a r e De Rammelaere, Wingene
G u i d o D o r n e z , Ingeinnunster
Willenn Nollet, H o v e
Gaby Landon, Diksmuide
Lutgard Decoster, Machelen
C l e m D e Ranter, H o b o k e n
Leon Calders, Kapelle-op-den-Bos
H u g o Nollet, H o o g l e d e
Y v o Dillen, B a l e n
Hervé Vandamme, Wervik
Etienne Laroy, Aalter
Huguette D e Bleecker, G e n t
M a r e D e Vriese, A s s e b r o e k
De Coninck-De Smet, Borgerhout
F r e d d y D e V a l c k , Iddergenn
Hernnan R o s , L o k e r e n
Arnaud Heyse, Stekene
Adhemar Vanderlinden, Mechelen
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Meer aandacht
voor
zachte energie
Inzake het nuttig gebruik van
de zonneénergie lopen momenteel verscheidene wetenschappelijke
projekten.
Wat betreft het gebruik van
de zonneénergie
in woningen wordt het statisch en
dynamisch
gedrag
onderzocht van een volledig uitgeruste
termische
kringloop
die kollektoren, een opslagreservoir en
warmtewisselaars
omvat alsook de hieraan verbonden technische en ekonomische remfaktoren.
Ook
de problemen
die
gesteld
worden door de
integratie
van de zonneïnstallaties
in
de woonruimte worden onderzocht
Dit
oorspronkelijk
projekt van 3 jaar zal aangevuld worden door een ontwikkelingsprogramma.

Twee centrales
Een wetenschappelijk
team
onderzoekt
anderzijds
de
mogelijkheid om tot een voelbare prijsvermindering
te komen van de sllicium-zonnecellen.
Een ander team
onderzoekt
zonnecellen van cadmiumsulfide. Het doel is de realizatie
van zonnecellen volgens de
technologie
van de dunne
film, ten einde de produktie
van goedkope
elektriciteit
door middel van zonneénergie te bekomen.
De zonneénergie wordt ook
technisch-ekonomisch
onderzocht o.m. door de detailstudie van de ekonomische rentabiliteit van de verschillende
formules op het gebied van
warmtekollektoren,
rekening
houdend met de technische
studies welke op dat gebied
werden
verricht

Minister van wetenscliapsbeleid Rik Vandel<ercl<liove wil
liet wetenscliappelijk
onderzoek op het gebied
van
warmterekuperatie
en gebruik van zonneénergie
intensifiëren. Dit door liet realizeren van experimenten
en
door ontwikkelingswerk
dat
gericht moet zip op eigen
produktie, en op gebruik in
Belgiè. Daaraan zal biezondere aandacht besteed worden bij de voorbereiding van
de komende
wetenschappelijke
onderzoeksinspanningen op energiegebied
In de bevoegde
senaatskommissie gaf de minister een
overzicht
van het
studiewerk
dat reeds
verricht
wordt in het kader van het
nationaal
onderzoeksen
ontwikkelingsprogramma
op
het gebied van de niet-nucleaire energie.
Dit programma, in werking
gesteld in september
1975,
omvat naast het
opstellen
van modellen voor de studie
van het nationaal
energetisch systeem en de evaluatie van nieuwe
procédés
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voor
steenkoolvalorizatie
ook studieprojekten
over de
mogelijkheden
tot
elektriciteits- en warmteproduktie
op
basis van zonneénergie
en
over de rekuperatie
van
warmte.
Wat dit laatste betreft wordt
vooral gewerkt op het gebruik van warm water dat
kan afgetapt worden bij elektrische centrales. In de landbouw blijkt dergelijke gerekupereerde warmte weinig rendabel te zijn. In de industrie
zijn de toepassingen
zeer
specifiek en ze dienen meestal per geval bestudeerd
te
worden.
Volgens
minister
Vandekerckhove lijkt de warmte-rekuperatie momenteel de beste vooruitzichten te bieden in
de stadsverwarming. De eerste resultaten van een globale studie zijn op dit punt vrij
bemoedigend.
Er
zouden
met reéle kans op sukses in
Belgiè 10 a 12 zones kunnen
gepland worden voor warmtedistributienetten.

De minister wees erop dat
België
ook
internationaal
meewerkt aan programma's
inzake zonneénergie. Dit is
het geval met de indirekte
aktieprogramma's van de Europese
Gemeenschappen
en met de programma's van
het Internationaal
Energieagentschap.
Zo heeft ons land onlangs
het
samenwerkingsakkoord
ondertekend betreffende
de
kleine zonnecentrales
voor
de opwekking van elektriciteit Dit projekt heeft tot doel
twee experimentele
zonnecentrales te bouwen in Spanje.
Belgiè verleent ook zijn medewerking aan het
projekt
voor de klimatizenng van gebouwen
door middel
van
zonneénergie.
De meeste van de zonnesystemen zijn momenteel
in
ekonomisch opzicht nog met
onmiddellijk rendabel
aldus
minister
Vandekerckhove,
maar deze
milieuvriendelijke
energiebron
is
interessant
genoeg om er de vereiste
aandacht aan te besteden.
Uit de begrotingscijfers
van
Wetenschapst>eleid
blijkt
overigens een geleidelijk toenemende belangstelling voor
de zgn. «zachte» energie.

Laatste provinciale slotdag

Zondag 19 maart om 15 u.,
Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel
Slottoespraak voorzitter Hugo Schiltz
Verleden zaterdag vergaderde in een hotel van de Brusselse
middenstad de Partijraad van de Volksunie om een nieuw
Partijbestuur te verkiezen. In dit Partijbestuur zetelden reeds
F. Van Der Eist en W. Jorissen (krachtens de statutaire bepalingen betreffende de stichter-voorzitter en de stichter-sekretaris), Frans Baert en Nelly Maes (aangeduid door de Kamerfraktie) Willy Persijn en Rob Van de Zande (aangeduid door
de Senaatsfraktie). Er moesten nog acht leden verkozen worden, waaronder de algemene voorzitter en de algemene
sekretaris.
Voor het voorzitterschap waren de kandidaturen ingediend
van Hugo Schiltz en Jef Valkeniers. In de eerste stemronde
haalden zij resp. 62 en 32 stemmen bij 7 onthoudingen; er
waren twee stemmen te kort voor de vereiste 2/3-meerderheid. In de tweede stemronde werd deze 2/3-meerderheid
ruim overschreden, met 70 stemmen voor Schiltz tegen 26
voor Valkeniers bij 4 onthoudingen.
Er weze herinnerd aan het feit, dat vorig jaar de ondertekening van het Gemeenschapspakt en de toetreding tot de
regering door de Partijraad goedgestemd werden met precies 2/3-meerderheid daar waar de gewone meerderheid volstond. In de pers werd nogal gespannen uitgekeken, of
Schiltz thans méér of minder dan deze 2/3-meerderheid zou
halen. De 70 % van verleden zaterdag hebben het antwoord
gegeven.

Het nieuwe
partijbestuur
Als algemeen sekretaris werd Paul Peeters herkozen, die de
enige kandidaat was. Alhoewel er dus geen stemming nodig
was, oordeelde Peeters dat hij best een duidelijk mandaat
zou krijgen. Dat kreeg hij, met 77 stemmen bij 22 onthoudingen.
Werden eveneens verkozen in het Partijbestuur: de volksvertegenwoordigers Willy Kuijpers en Luk Van Steenkiste en de
Partijraadsleden Rom De Craene (uittredend, Halle-Vilvoorde). Toon Van Synghel (uittredend, Oostende-Veurne-Diksmuide), Ivo Jacobs (nieuw, Hasselt), Germain De Rouck
(nieuw, Oudenaarde-Ronse). Zetelt eveneens in het Partijbestuur krachtens de statuten Johan Sauwens, nationaal voorzitter VUJO. Als voorzitter van de Partijraad werd Willy De
Saeger verkozen.
Zoals te verwachten viel, werden in een bepaalde pers nogal
wat onwelwillende kommentaren aan deze verkiezing vastgeknoopt Wat zou men eigenlijk willen"? Indien er slechts één
kandidaat voor het voorzitterschap ware geweest of indien
de voorzitter 90 % zou gehaald hebben, dan waren de verwijten over kadaverdiscipline en manipulatie niet van de lucht
geweest. En als er een open verkiezing wordt gehouden, dan
stipt men met wellust aan dat «slechts» 70 % het vertrouwen in de voorzitter bevestigde.
De verkiezing van verleden zaterdag heeft aangetoond dat,
ondanks alle spanningen en meningsverschillen, de Volksunie
een aaneengesloten partij is waar de beleidsopties en degenen die ze moeten uitvoeren geschraagd worden door een
zeer ruime meerderheid. Voor zover het nog bewezen moest
w o r d e n : de partij heeft de bocht van bijna een kwart eeuw
oppositie naar het beleid en de verwezenlijkingen goed genomen.
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En b o v e n d i e n

LA CHAMBRE FRANQAISE DE COMMERCE ET 0'INDUSTRIE
POUR LES DEUX FLANDRES
a Ie plalslr de vous convier è son prochain
« DEJEUNER DE LIAISON »
qui aura lieu en la salie TENIERS de l'Abbaye St-PIërre
(St.-Pletersplein 9, 9000 Gent)

... is de kerncentrale van Tihange
zeer aktief; radio-aktief.
... hebben een aantal gemeenteraadsleden van Andenne de radio-aktieve daver op het lijf gehad, toen na
een bezoekje Is gebleken dat de stralingsdetektors een armbanduurwerk
.i^Jl^van één van de bezoekers betrapten
' " " " o p een te sterke dosis straling bij
het verlaten van de centrale.
... kriiat men ons voor qeen geld ter
wereld in zo'n energiefabriek.
... is de Nederlandse minister van
Landsverdediging, Kruisinga, afgetreden omdat hij zich niet kan verzoenen met een defensiebeleid waarbij
de alle-leven-vernletigende neutronenbom wordt Ingevoerd.
... kunnen we slechts vermoeden
wat onze defensieminister zou uitrichten, na een kamerdebat over die
massamoordende propere neutronenbom.
... hebben we immers zo'n strategisch defensiedebat in ons parlement nog nooit meegemaakt, aangezien ' i n 's lands belang» dergelijke
strategische dingen tot de exclusieve bevoegdheid van de regeringsraad behoren.
... of, waarom werd er zo lang getreuzeld met een uitgebreid energiedebat waarbij ook de kernenergie eindelijk eens grondig en deskundig
doorgelicht zou moeten worden...
... heeft de rechtbank van Dendermonde een ferm mllieuvonnis geveld : een chemische fabriek werd
veroordeeld wegens het lozen van
sterk verontreinigende afvalwateren
in de Schelde.
... Is een sjeik in Dubal blijkbaar niet
gevoelig voor bezulnigingsoverweglngen. Hij liet zich vorig weekend
een grasmat van 1.000 kg leveren;
per vliegtuig. Het goedje kostte amper 6.000 fr, maar het vllegtuigtransport kostte dan wel 68.000 fr.
... valt het In deze ekonomisch benarde tijd weer op dat de beurskapitallzatie op de Brusselse beurs fel is
gestegen: op een maand — januari
— werden 7,3 miljoen effekten verhandeld voor een totale waarde van
2,6 miljard frank; dit op de kontantmarkt
... de geldbeleggers tippen voor de
veiligheid van hun kapitaal vooral
op de gas-, water-, en elektriciteitsmaatschappijen.
... is het ons en zovelen echter niet
gegund om met onze lieve centjes
de Beurstrappen te bestijgen.
... wordt er in de sociale scholen
druk gedlskussieerd over het nut en
de verantwoording van «absenties
tijdens de lessen >.
... heeft deze zaak zo'n vaart genomen dat er nu zelfs een kongres
over belegd werd, - waarbij de studenten hun absenteïsme verantwoordden met te wijzen naar «de
mindere kwaliteit van de opleiding In
de sociale scholen.»
... werd In Griekenland door de minister van sociaal welzijn de reklame voor sigaretten op radio en televisie verboden.
... blijven de gewetensbezwaarden
grote bezwaren aanvoeren tegen
hun financiële en sociale behandeling.
... is het Rassemblement Wallon tijdens het weekend tot een fors besluit gekomen : werd op een kongres
de oprichting van een Waalse staat
geëist
... blijft de verwerking van het Brussels vuil een politiek onwelriekend
zaakje nu de FDF-gok op een verbrandingsoven mislukt Is.
... werd vorig jaar aan de verlichting van autowegen een slordige
213,6 miljoen frank besteed.
... belopen de investeringskosten
van de verlichting van een autoweg
nu om en bij de 2,4 miljoen frank.
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L U N D I 13 mars 1978
Reunion pour l'apéritif è I M S h, dejeuner è 12.30 h prèclses<^yi.,.:
Notre invité d'honneur sera
Monsieur Willy DE CLERCQ, Ancien Vice-Premier Mmistre
Sujet de la causerie :
' Notre Economie : Espoirs pour demain "
Prix du dejeuner: 600 frs.
a verser uniquemenl au C P. N" 000-0198986-39 de la CHAMBRE FRANpAISE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE POUR LES DEUX f LANDRES.
Nous nous excusons de ne plus pouvoir accepter les paiements en espèces
sur place.
Willy De Clercq, de maagd van Vlaanderen, heeft zich laten
verleiden tot een 'dejeuner de liaison ». Voor ons niet gelaten
maar misschien wil hij aan die heren en dames eens zeggen
dat het aan hen te wijten is dat pacifikatie soms zeer moeilijk
wordt wanneer zij nog langer doom in het oog blijven spelen!

Provinciegoeverneur
(nog) geen vertaler
Franstaligen die In Vilvoorde en
Asse volharden in de boosheid
en naar hun gemeentebestuur
frankofone brieven sturen, zullen nog zeer lang op een ant; w o o r d , moeten wachten, i
Nadat minister Boel vairBInnenlandse Zaken het gemeentebC'
Stuur van Vilvoorde verbood
briefwisseling van Franstalige ingezetenen onbehandeld te laten,
trof het schepenkollege een
nieuwe beslissing die nog niet
door binnenlandse zaken werd
vernietigd : alle Franstalige brieven worden voor vertaling naar
provinciegoeverneur
Roggen
van Brabant gestuurd, en minister Boel krijgt een afschrift van
al die brieven.
Nu is hel evenwel zo dat de provinciegoeverneur niet gemach-

tigd is o m dergelijke brieven
door zijn diensten te laten vertalen. Daarvoor dient eerst een
biezonder dekreet door de Nederlandse kultuurraad uitgevaardigd te worden. Senator Rob
Vandezande heeft
dergelijke
wetgevende
maatregel
reeds
voorgesteld.
Vooraleer dit voorstel van dekreet-Vandezande is goedgekeurd kunnen frankofonen in V i l voorde vergeefs op een antw o o r d wachten, en blijft hun
zaak onbehandeld.
Voortaan is dat ook het geval in
Asse, waar het gemeentebestuur eveneens besliste Franstalige brieven naar de provinciegoeverneur te zenden. Welke gemeentebesturen in Vlaams-Brabant volgen ?

OOK IN BRUSSEL
Riiksscholen
openen deuren
Hewel, zegde de Man met de Zwembroek, ik had eerlijk
gezegd nooit gedacht dat ge het zo ver zoudt schoppen.
We kennen de Man met de Zwembroek sinds jaren. In de
dagelijkse omgang is hij haarkapper Jawel, voor dames, 's
Avonds, na zijn dagtaak, stijgt hij op de maatschappelijke ladder Ontpopt zich dan tot voorzitter van de plaatselijke zwemklub. Een aktief voorzitter De baan op om nieuw talent te zoeken in en rond het zwembad. Jongens en meisjes met aanleg
en goede wil, die onder zip vaderlijke leiding de weg op willen
naar de zwemkompetitie.
Vergaderen, de klub levend en
levendig houden. Toch op tijd naar bed, zoals dat hoort voor
een (gewezen) sportman. En 's morgens vroeg er uit, enkele
baantjes zwemmen in het stedelijk bad. Met zijn bijna zestig
jaren nog altijd een heel mooie crawl Proestend na de zoveelste baan. Op de rug kalm terugpaddelend naar de kant voor
een laatste duik vanaf de hoge wipplank.
Een gevuld leven. Geen tijd voor andere dingen dan de haargolven van zijn kliënteel en de watergolven van het zwembad. Geen tijd voor de politiek. Dat komt trouwens in een
dameskapsalon minder van pas. En de sport, meneer, heeft
niets met politiek te zien.
Behalve dan, voor één keertje, eergisteren. Hewel, zegde de
Man met de Zwembroek, ik had eerlijk gezegd nooit gedacht
dat ge het zo ver zoudt schoppen.

Ik dacht
dat ge zot waart
De Man met de Zwembroek kent ons sinds jaren. We hebben eens, twee decennia geleden, tot zijn groot
ongenoegen
een aanplakbrief aangebracht op de gevel van
hetzwemdok.
Federalisme. Net op het ogenblik dat we de papketel wilden
oppakken kwam de man buiten. Weliswaar met in zwembroek. Maar behoorlijk verbolgen. Want sport en politiek,
meneer, dat gaat niet samen. En trouwens, federalisme, wat is
dat? Hebt ge al ooit zo 'n onnozel kloterij gezien, een klein landeke in twee trekken ? Straks zullen we nog in het Vlaams
moeten zwemmen
zeker!
Na deze eerste ontmoeting bleven we de Man met de Zwembroek af en toe tegen het lijf lopen. We volgden zijn maatschappelijke opgang naar de toporganen van de nationale
zwemsport. Zegde ons af en toe gewichtig dat hij naar Brussel moest, voor de zwemband. We dachten dat hij een gelukkig man was. Maar blijkbaar vergisten we ons.
Ik ben, zegde hij eergisteren, verleden zondag voor de zwembond naar Sint-Niklaas geweest Ge weet, zegde hij dat er nu
een Vlaamse zwemliga bestaat Allee, bij ons is er al federalisme. En ge kunt niet geloven hoe goed dat het meevalt Vroeger, in Brussel waren wij de Vlaamse boerkens. We klapten
een mondeke Frans, we hielden ons hoedje in de hand. Maar
we bleven de boerkens. En als we na een vergadering buitenkwamen, dan vroeg die van Hasselt altijd: wat hebben we
beslist ? Want die van Hasselt kende geen gebenedijd
woord
Frans, hij zat altijd maar te knikken alhoewel hij er geen
scheet van begreep.
Verleden zondag in Sint-Niklaas was dat anders. We waren
onder ons, om zo te zeggen. Boerkens ondereen en iedereen
verstond alles en ze hadden ineens allemaal veel meer praat
op
Hewel dat federalisme, wilt ge me geloven dat het nog zo
slecht met is 7 Ik moet toegeven, twintig jaar geleden dacht ik
dat ge zot waart Maar ge hebt het ver gebracht

Haast onopgemerkt, maar
niet zonder belang, werd
een brief van de minister
van nationale
opvoeding
verzonden aan de inrichtingshoofden van de rijksscholen.
Met die ministeriële omzendbrief
werd aan
de
schoolhoofden
meegedeeld welke vanaf 15 februari de nieuwe voorwaarden
zijn om schoolgebouwen en
-terreinen buiten de schooluren te laten gebruiken
door initiatiefnemers van
de b u u r t ; (ook tijdens weekends, en in vakantieperioden).
O p 12 november, vorig jaar,
stelde de Volksunie in de
bevoegde kommissie voor
alle
rijksschoolgebouwen
en -terreinen open te stellen voor de sociaal-kulturele verenigingen.
Vooral voor de 19 gemeenten in de Brusselse agglomeratie is dit van uitzonderlijke betekenis: de Brussel-

se Vlamingen krijgen hiermee meteen nieuwe mogelijkheden om het sociaalkultureel leven in de wijken
nieuw leven in te blazen.
Infrastruktuur die weigerachtige frankofone gemeentebesturen aan (Franstalige) politieke vriendjes voorbehouden, wordt nu wel via
de rijksscholen ter beschikking gesteld.
Oe gevraagde vergoeding
van 100 frank (of 300 frank
tijdens winterweekends, als
centrale verwarming nodig
is) zal wel geen struikelblok
zijn voor Vlaamse film- en
toneelklubs, kutturele verenigingen allerlei, inrichters
van bals, en vooral voor de
diverse atletiek-, volley-, tafeltennis- en andere lokale
sportklubs.
Uiteraard geldt deze maatregel, die werd genomen op^
aandringen van de V U , niet
alleen voor de Vlaamse
rijksscholen in het Brusselse, maar voor geheel Vlaanderen.
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La Collectivité du Gaz
Brusselse Vlamingen hoeven geen vrees te hebben voor gasexplosies
of vergassingen...
Liet immers ene R. De Tollenaere uit de avenue Palmerston te Etterbeek, in opdracht van «la collectivité du Gaz» een «revue
d'information
pour la familie » verspreiden.
Alle mogelijkheden van het aardgas, en een pleidooi om aan te sluiten
op het net, worden in geuren en kleuren, maar eentalig in het Frans vermeld.
Geen gas dus voor Vlamingen in Brussel tenzij voor diegenen die
extra «de Nederlandse tekst op aanvraag» willen bekomen, 't Is maar
een weet
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Exit interkommunale
en
provinciale
deputees...
Drie verdienstelijke professoren
— W. Lambrechts uit Antwerpen, prof. B. IVIaes uit Leuven en
M. Anselin uit Gent — hebben
op een colloquium in Hasselt,
vorige zaterdag, de toekomst
van de omstreden subgewest kritisch en zelfs sceptisch belicht.
In het gemeenschapsakkoord
zijn 25 dergelijke instellingen
voorzien, om een vernieuwde
schakel tussen het centraal
staatsgezag en de gemeenten
aan te brengen.
De veelvuldige kritiek op de
haast ongekontroleerde en alleszins ondoorzichtige werking van
zowel de huidige interkommunales als van de provinciale bestendige deputaties, heeft er de
staatshervormers toe gebracht
het nieuwe politieke koncept
van subgewest m te voeren.
Deze subgewesten krijgen
belangwekkende, maar hoe dan
ook slechts ondergeschikte bevoegdheden toegewezen.
Voor de federalisten is het vooral van belang dat de Vlaamse
gemeenschapsraad zo spoedig
mogelijk aan het werk kan gaan,
en de unitaire machtsmechanismen met een groeiende dynamiek kan afbouwen.

De drie voornoemde professoren hebben inmiddels de subgewesten van nabij belicht.
Hun kritiek, op een rijtje gezet,
luidt als volgt:
1. De subgewesten dreigen een
artificële hervorming te blijven,
aangezien deze geen « normatieve macht» krijgen;
2. Deze instellingen kunnen bijdragen tot decentralizatie van
de macht, maar het is haast
onmogelijk de regionale
grenzen ervan af te bakenen; grondig sociologisch en ekonomisch
onderzoek is nodig;
3. De kleine subgewesten zouden wel eens spoedig, bij gebrek aan voldoende financële
middelen, zichzelf politiek kunnen veroordelen;
4. Zou door een betere organizatie van de provinciale
machten
het probleem van deze bestuurlijke tussenschakel niet afdoend
kunnen opgelost worden ?
Over deze subgewesten zal
door staatkundigen en partijstrategen uiteraard nog een ferme
dobber opgezet worden.
Maar, één zaak is inmiddels nu
wel zonneklaar- de huidige werking van interkommunales en
wat sommigen noemen « provin-

Unitair neen,
federaal ja!
Gelezen in de krant: 'ACW en
MOC dringen aan op
zelfbestuur en federalisme ». De krant
die dit blokletterde. Het Laatste
Nieuws, leidde zijn artikel in met
de z i n : 'Zelfbestuur
en federalisme
vormen
voortaan
het
hoofddoel van de christelijke
arbeidersbeweging.
'
Het A C W is nu dus uitdrukkelijk
voorstander van een federale
vorm voor ons land en voor
Europa.
Het Is echt nog niet zo lang geleden dat de slogan « Unitair, neen.
Federaal, ja!'
in ACW-kringen
volkomen uit den boze was.
En, het is evenmin lang geleden

dat dergelijke standpunten in
een krant als Het
Laatste
Nieuws nauwelijks enige weerklank vonden.
Een opmerking terzijde moet
hier wél gemaakt worden: een
uitgesproken ACW-minister is
Jos Chabert; deze CVP-er heeft
zich nooit moegemaakt aan federalistische eisen en betrachtingen. Dat zo'n traditioneel Belgisch politicus zich vandaag
moet aansluiten bij het federalistisch credo van zijn ACW-beweging is voorzeker te wijten aan
het Egmontakkoord. Of, hoe een
communautair dubbeltje rollen
kan...

FDF'Brussels huisvuil
Op de jongste Kabinetsraad
werd de beslissing van de Brusselse agglomeratieraad vernietigd om de bouw van een verbrandingsoven voor huisvuil toe
te wijzen aan een Franse maatschappij.
Reeds eerder had staatssekretaris V. Anciaux in het Brusselse
ministerieel komitee een veto uitgesproken tegen dit projekt van
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1,6 miljard. De Kabinetsraad is
hem hierin dus bijgetreden. En
geen FDF-minister heeft met ontalag gedreigd!
Daarmee is deze huisvuil-kwestie evenwel niet van de baan. In
een gesprek met «Le Soir»
verklaarde FDF-schepen Verhasselt, dat een verhaal bij de Raad
van State overwogen wordt om
de uitspraak van de regering te
annuleren.

ciale goevernementen», is niet
langer verantwoord.
Een bestuurlijke tussenschakel
is anderzijds onontbeerlijk.
De formule van de subgewesten
kan een waardevolle oplossing
zijn.
Maar, alles zal afhangen van de
konkrete realizatie ervan. En, momenteel is dat een onderwerp
voor de regeringsraad.
Morgen zal daarover in het parlement gediskussieerd worden.
Maar, nu reeds is het duidelijk
dat in de Vlaamse deelstaat
ook in Vlaams-Brabant —
deze subgewesten zullen uitgebouwd zoals de Vlaamse verkozenen des volks, en zij alleen,
dat wensen, (hds)

Sociale
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Het tijdschrift WIJ-jongeren van de VUJO is aan zijn vijfde jaargang toe
Zopas rolde het maartnummer van de persen
In zijn editonaal schrijft VUJO-voorzitter Johan Sauwens «Wij dulden geen
enkele toegeving aan opdringenge eisen van de Franstaligen in België inzake
het waterdossier de kompensaties voor Zeebrugge, het staaldossier als inzake
de taaiverhoudingen in de administratie Strukturen zijn voor ons geen doel, wel
een middel Het recht op arbeid, de kwaliteit van ons leven, de wereldvrede zijn
slechts enkele uitdagingen waarop wij een radikaal antwoord moeten geven »
In dit VUJO-nummer worden voorts behandeld het recht op arbeid, door kamerlid Nelly Maes, het grondbeleid, uitgebreid regionaal nieuws en het VUJO-aktieplan 78
Een VUJO-Baskenkamp heeft plaats van 13 tot 31 juli, kostprijs ongeveer
10000 fr, en een waarborg te storten op rekening 150-0567176-84 van Mieke
Goossens, Kortenberg

onzekerheid

Als w e het goed voor hebben
leven w e nu in sociale onzekerheid Regering, patroons en vakbonden hebben zich innmers beraden over de onzekere toestand
bij de sociale zekerheid Nog
eens een minister zal zijn naam in
de vaderlandse geschiedenis mogen verbinden aan een plan dat
hij door anderen laat opstellen
Overheid en sociale partners zullen over een goede week — in de
Goede Week van de katoheken
— de sociale zekerheid weer
gezond maken

belastingen Nog eens vijf frank
op de sigaretten en een nog niet
genoemd bedrag op de benzine
Als dat groot staatmansschap is,
kunnen we de lui van de Wetstraat aanbevelen eens meer op
café te gaan Aan de toog kunnen ZIJ nog meer van dergelijke
simplistische oplossingen opsteken

Of hebben zij er het algemeen
belang voor ogen '
Uiteindelijk gaat het telkens weer
om ons Ons recht op een menswaardig bestaan Ons recht op
de materiele grondslag voor mogelijk menselijk geluk Ons recht
om gedurende elk ogenblik van
ons bestaan de materiele zekerheid te hebben om te kunnen
leven En voor dit gelijk recht voor
Nog voor de sociale zekerheid na iedereen staan w e dan allen sade jongste wereldoorlog begon men in Zoiets heet dan sociale
vorm te knjgen, zijn daar geschrifzekerheid
ten over gepleegd, voorstellen Daarom moet iedereen altijd een
verwoord, stelsels voorgesteld. menswaardig inkomen hebben, leZ o simpel IS dat Voor onze overEn sedert die sociale zekerheid er der kind, iedere zieke, ieder die
heid Maar zij zal het ons eerst
IS, hebben tal van personen en omwille van wat hem op zijn werk
nog wel duidelijk maken hoe ingeorganizaties hervormingsvoorstel- overkomen is niet meer kan werwikkeld het probleem van de
len gedaan Studies te over
ken, iedereen die wil werken en
sociale zekerheid wel is Hoe comgeen werk knjgt, iedereen waarplex dat stelsel in zijn onderdeIs daar dan nooit een syntese uit
van de maatschappij oordeelt dat
len, inkomsten en uitgaven wel is
te halen? Moet het telkens rap- hij niet meer hoeft te werken
Zodat WIJ vol eerbied voor de vlotrap op het ogenblik dat men ziet En daar moet iedereen toe bijdraheid waarmee onze gezagdradat het zo niet verder kan"? Als zij gen Door zijn eigen inspanningen
gers ons weer zekerheid geven
die de politieke, ekonomische en op basis van wat hij is en kan
alle beperkingen van onze inkomsociale macht uitoefenen elkaar
Daar hoeft niemand zich bij te versten en verhogingen van onze uitontmoeten, welk doel hebben zij
rijken ten koste van anderen*
gaven aanvaarden
dan voor ogen"? Streven zij in het
Noch de vrouw die in het zwart
Want zo ziet het er weer uit Er is
herstel van de sociale zekerheid bij een ander gaat kuisen, noch
al weer sprake van gezondheidsalleen een machtsevenwicht n a ' ' de dokter die zijn fiskaal strookje
van het ziekenbriefje afscheurt,
noch de bednjfsleider die zijn
wagen heeft op kosten van de
zaak, noch de parlementariër die
zichzelf een deel van zijn inkomen belastingvnj uitbetaalt
Het is in wezen net zo eenvoudig
als het in zijn toepassing ingewikkeld IS Maar het moet na duizenden jaren ontwikkeling van de
De Universitaire Instelling Antwerpen werft aan voor haar nieuw stud enten home
een
mensheid toch al mogelijk zijn
iets doorzichtig te maken En vierhonderd jaar na de middeleeuwen moet toch kunnen blijken
of WIJ nog steeds leven in een
(graad adjunct-technisch beambte)
maatschappij van bevoorrechten
Functieomschrijving en arbeidsvoorwaarden
Indien blijkt van wel, dan moeten
Buiten de bewaking van het studentenhome zal de beheerder belast zijn met
de gezagdragers toch heus met
1 het toezicht op
meer rekenen op ons begrip. Mis1 1 de toepassing van het huishoudelijk reglement
schien overtuigen zij ons weer
1 2 degoedestaat van gebouwen en uitrusting
2 de verdeling van de briefwisseling
van met
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homebeheerder

3 hetdagelijksonderhoud van kook eet en zithoeken
Voor het groot onderhoud wordt de beheerder dagelijks bijgestaan door
een werkvrouw
Het IS te verwachten dat de arbeidsprestaties van 40 u per week zich voor
een groot gedeelte buiten de normale arbeidstijden zullen situeren (avond
zaterdag en zondag) evenwel met uitsluiting van nachtwerk (van 22 u tot 6 u)
De vakantie dient genomen te worden in de maand augustus

Aanwervingsvoorwaarden
of diploma van lager secundair technisch onderwijs (niveau A3)
of - 6 jaar nuttige ervaring met betrekking tot het ambt
De weddeschaal wordt vastgesteld in de schaal van 144 160 F 214 756 F
(minimum gewaarborgd brutomaandloon a 100% = 13 100 F), thans te
koppelen aan de index 177 58
Nuttige ervaring kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking worden
genomen bi] het vaststellen van de anciënniteit
Bovendien wordt de beheerder gratis woonst met inbegrip van verwarming
electriciteit water en telefoon gegeven
Het examen omvat een schriftelijke proef en een interview
Voor deze vacature gelden volgende voorwaarden
1 Belg zijn
2 Aan de dienstplichtwetten voldoen
3 Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag
4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
5 De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating tot
de stage
Kandidaturen met volledig curriculum vitae (en een afschrift van het gevraagde
diploma) dienen voor 15 april 1978 schriftelijk gericht te worden aan de
Universitaire Instelling Antwerpen t a v direktie Personeel
Universiteitsplein 1 2610 )A/ilnjk

Maar dan moeten zij die zo de
verantwoordelijke posten nastreven die verantwoordelijkheid ook
maar eens ten volle dragen Hoofdelijk Of moeten wij er ons weer
van laten overtuigen dat wij zelf
verantwoordelijk zijn Voor het
gat in de staatskas en voor de
tekorten in de sociale zekerheid
Omdat WIJ allemaal veel te veel
vragen Omdat we allemaal zelf
voorrechten willen
Maar misschien gaat de overheid
volgende week een rookplicht invoeren in het parlement, het V B O
een rijplicht voor direkteurs en
krijgen wij van de vakbond in de
volgende K A O een rookvergoeding Opdat de sociale zekerheid
gezond moge worden
De sociale zekerheid van de kinderen, de zieken, de werklozen
en de gepensioneerden
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Vorige week kwam alleen de
senaat in openbare zitting bijeen,
de Kamer nam een week vrijaf
(wat te begrijpen is met zulk
prachtig lenteweer...)
VU-senator
en
fraktievoorzitter
Frans Van der Eist opende de rij
sprekers van de namiddagzitting
van de senaat bij het debat over
de regeringsverklaring over het
Gemeenschapspakt.
Onze stichter-voorzitter stelde inleidend dat de staatshervorming
een onstuitbare evolutie is die
jaren geleden begon en die in het
belang van allen moet worden voltooid.
Het Egmontpakt vormt een geheel, dat als zodanig moet aanvaard of verworpen worden. Men
kan er niet aan voorbij dat het
een kompromis-oplossing is waarvoor in het parlement de vereiste
meerderheid kan gevonden worden, de enig mogelijke oplossing.
Senator Van der Eist achtte de

Staatshervorming,
onstuitbare evolutie
gerezen kritiek tegen het pakt
ongegrond. Hij wees er op dat de
politieke partijen deel uitmaken
van ons demokratisph bestel en
dat ze onontbeerlijk zijn voor de
goede werking ervan. De vorming van een regering was ondenkbaar zonder een voorafgaandelijk akkoord onder de partijen
over de gemeenschapsvraagstukken. Men ziet niet goed in hoe dergelijke onderhandelingen in het
parlement zouden gevoerd wor-
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De Senaat schijnt nog niet in
de stemming te zijn om harakiri te plegen. Vorige week
deed ze het
kamerdebat
over de zgn. Stuyvenberg-akkoorden over en de senatoren trokken alle
registers
van de welsprekendheid
en
de juridische
spitsvondigheid open. Een ding kan men
er alvast van onthouden -. de
staatshervorming
gaat voor
velen reeds te ver en zal nog
aanleiding geven tot heel
wat diskussie. Vooral wanneer men aan ivoren torentjes gaat beginnen te knagen.
Sommigen
menen
terecht
dat de hervorming niet ver
genoeg gaat en toch weer
hier en daar te omslachtig
wordt gemaakt
O.m. van
Vlaamse zijde hoopt men op
de dynamiek van de vernieuwing om de
bevoegdheden
uit te breiden. Men zal er aan
moeten wennen dat dit niet
zonder moeilijkheden
gaat
Ook een stille revolutie heeft
zijn tijd nodig. Voor Frans
Van Der Eist is het afgesloten akkoord het resultaat
van een realistische politiek
en is het bereikte
kompromis
de enig mogelijke
oplossing
om te vermijden dat een
onbevredigende
toestand
zou worden bestendigd.
Boeiend was ook de h. Perm,
de man die in 1974 de onderhandelingen afbrak na de
VU-eis in verband met amnestie. Toch kan men niet
ontkennen dat de kleine jacobijnse professor uit Luik een
briljant konstitutionalist is.
In tegenstelling
tot enkele
Waalse partijgenoten van de
PRLW erkende hij het positieve en onomkeerbare
van
de voorgestelde
hervorming,
al noemde hij ze te omslach-

tig. Hij vond het een weinig
prettig vooruitzicht
dat de
Walen mee zouden moeten
betalen voor de vele Brusselse gemeentelijke
kultuurkommissies. Dat betekent echter
dat de Vlamingen die mogelijkheid wel zullen hebben, en
daardoor de Vlaamse Brusselaars zullen kunnen steunen.
Ironizerend
voegde
Perin
eraan toe wat de Wemmelse
Franstalige kommissie
wel
zou kunnen realizeren. Het is
weinig waarschijnlijk dat een
door haar opgerichte
kunstvereniging veel weerklank in
de wereld zou hebben.
Wat de regeling voor Brussel betreft zijn er voor hem
maar twee
mogelijkheden:
ofwel een referendum, ofwel
het
inschrijvingsrecht
Hij
zag een gevaar voor het
voortbestaan van de staat in
het feit dat de centrale regering zwakker is dan de gewestelijke
regering,
omdat
deze laatste veel moeilijker
ten val kan worden
gebracht, terwijl hij voor het
Brusselse gewest een reeks
regeringskrisissen
voorspelde. Ten slotte
waarschuwde
Perin voor de unitaristische
" dinosaurussen»
die
erop
wachten om elke onenigheid
in de regering uit te buiten
om zo het akkoord op de helling te plaatsen.
Intussen worden de financiële berichten steeds
onrustwekkenden In een bepaalde
Vlaamse pers wordt ten onrechte nogal misprijzend gezegd dat de Volksunie het
vooral zou moeten
hebben
van de communautaire
problemen en weinig interesse
zou hebben voor de financiële moeilijkheden. Dat is een
ernstig gebrek aan elementaire kennis van de partijstandpunten van de VU, die
reeds sedert jaren zeer diepgaande hervormingen
heeft
voorgesteld o.m. inzake sociale zekerheid en indexering van de wedden. Ook
inzake financiële
ortodoxie
wil de VU orde op zaken stellen.
H.C.
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den. Spreker wees op de verantwoording die de partijleiders
tegenover
hun
besturen
en
achterban
moeten
afleggen.
Bovendien is het pakt het resultaat van een jarenlang rijpingsproces. De onderhandelaars gingen
geen enkele hindernis uit de weg,
men kan dus niet zeggen dat de
onderhandelingen te veel tijd in
beslag namen.
Volgens de h. Van der Eist volstaat f e l l e k r i t i e k v a n V l a a m s e z i j d e niet om een afwijkende
houding te rechtvaardigen. De
verwerping van het akkoord betekent de bestendiging van de huidige, onbevredigende
toestand.
Men zou onvermijdelijk opnieuw
aan de konferentietafel moeten
gaan zitten. Zouden de Vlamingen dan misschien hun wil in alle
opzichten en op alle punten kunnen opdringen ?

Het verdere debat werd wat de
V U betreft een goedkeuring of
een afkeuring van het Egmontpakt
Zoals te verwachten was sprak
VU-senator Jorissen zich uit tegen dit p a k t Stuyvenberg, aldus
de h. Jorissen, heeft niets wezenlijks veranderd aan het verdrag.
Men heeft de Vlaamse minderheid te Brussel in de weegschaal gelegd tegen de Franstalige minderheid in Vlaams-BrabanL Hij betreurde de nieuwe
toegevingen en relativeerde het
vetorecht van de Vlaamse ministers in het uitvoerend orgaan
van het gewest Brussel. De h.
Jorissen betreurde tevens dat
het parlement voortgaat met gedeeltelijke m a c h t s a f s t a n d : na
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Spreker
beschouwt
hetgeen
werd bereikt, als een enorme
stap vooruit. Het beantwoordt in
grote mate aan hetgeen w e
steeds gewild hebben: eigen,
rechtstreeks gekozen wetgevende organen met welomschreven
bevoegdheden, een eigen uitvoerende macht en gewaarborgde financiële middelen. Er is hier wel
degelijk sprake van een federale
staatsstruktuur.
Wat Brussel betreft vroeg spreker zich af, of de kritiek op het
pakt wel gerechtvaardigd is. Er
zijn nu eenmaal toestanden die
niet met slagzinnen kunnen uitgeschakeld worden.
Men wenst pariteit in de Brusselse organen. Maar is dit wel verantwoord in raden en kolleges
waar de Vlamingen 7 of 8 zetels
hebben op 48 ? Is de pariteit of de

kwasi-pariteit wel de enige waarborg ? In wat nu werd overeengekomen lijkt zeer duidelijk dat de
Vlamingen in het Brusselse veel
steviger waarborgen zullen hebben dan nu het geval is. Spreker
verklaarde stomverbaasd te zijn
over het onbegrip en de ondankbaarheid van sommige Brusselse
Vlamingen.
De meest gegronde kritiek betreft de randgemeenten en het
inschrijvingsrecht. In vier van de
zes randgemeenten hebben de
Franstaligen het bestuur in handen. Dat is het gevolg van vroegere toegevingen. Met dit feit moesten de onderhandelaars rekening
houden. Is het uitdovingsrecht
niet volmaakt, het werd in tijd
beperkt en is uitdovend, zodat de
voornaamste bezwaren wegvallen. Bovendien is het geen bedreiging voor het Vlaams karakter
van de betrokken gemeenten.
« We zijn thans in een beslissend
stadium gekomen. Het
bereikte
akkoord biedt de mogelijkheid om
de doelstellingen van de Vlaamse
Beweging op een
onomkeerbare
wijze te realizeren. Zij die het akkoord verwerpen
moeten
zich
goed van hun
verantwoordelijkheid bewust zijn. Indien wij nu niet
slagen zal het morgen niet gemakkelijker gaan », zo besloot mr Van
der Eist zijn
tussenkomst

Voor en tegen
ekonomische en sociale initiatieven te hebben prijsgegeven, laat
men nu ook al de partijvoorzitters en onderhandelaars beslissingen nemen. Nu wordt het
amenderingsrecht ook al beknot, waarom moeten er nog 400
parlementsleden zijn ?
Na gesproken te hebben over
de
verschillende
interpretaties van de « pacifikatie » al naar
gelang het om Vlamingen of
Franstaligen gaat, toonde spreker de risico's aan van het inschrijvingsrecht Ook de subgewesten (of liever: de manipulatie ervan) vond geen genade in
zijn ogen. Hij eindigde met zijn
steun toe te zeggen aan de
Oost-kantons totdat ze als volwaardige gemeenschap zullen
erkend
worden. De
nieuwe
grondwetsherziening moet o.m.
Duitstalig België van Brussel alleen laten afhangen, met een
strikt eigen statuut Senator Jorissen besloot met aan te kondigen dat hij neen zou stemmen.
VU-senator Coppieters van zijn
kant lichtte zijn positieve houding
tegenover het Egmont-pakt nader
toe. Hij verdedigde de onderhandelaars die grote risico's namen
en aan veel kritiek onderhevig
waren. Het gaat om ingewikkelde
zaken zodat o.m. een raadpleging
van de Raad van State nodig zal
zijn. Ook de verantwoordelijkheid
van het parlement is groot, niet
alleen wat de staatshervorming
betreft maar ook wat de werking
van het staatsapparaat betreft.
Wat de vaststelling van sommigen betreft als zou de V U zich in
een dodelijke omhelzing gewaagd hebben, was spreker
veeleer van mening, dat de V U
blijk geeft van een vooruitstrevende visie. Intussen hebben de federalisten mekaar eindelijk gevonden. Kritiek moet en mag er zijn,
maar ze doet in de mond van
sommigen verdacht aan, zoals bij
de PVV en Lode Claes. Het liedje
van «the decline of parliament»
(verval van het pariement) is oud
en versleten. In elk geval staat de
totstandkoming van Europa gelijk
met de verdwijning van de staats-

grenzen : België moet opgaan in
een federalistisch opgebouwd Europa van de regio's en de volkeren. Deze evolutie moet onder de
kontrole gebeuren van een demokratisch pariement zonder afbreuk te doen aan de verworvenheden van de arbeidersbeweging
en de nationale bevrijdingsbeweging.
De h. Ck)ppieters ontleedde dan
het begrip pacifiatie, geen vlucht
voor
de
verantwoordelijkheid
maar het scheppen van strukturen, waarin de tegenstellingen opgelost worden.
De oplossing voor Brussel veroorzaakte de meeste kritiek. Nochtans is deze regeling op de keper
beschouwd nog de beste van de
voorgestelde formules. Er worden de Brusselse Vlamingen indrukwekkende middelen ter beschikking gesteld. Mogen w e niet
verwachten dat ze er op even
indrukwekkende wijze gebruik
zullen van maken ?
Over de subgewesten is het laatste woord nog niet gezegd. M e n
vraagt zich af of men dit punt niet
beter van de staatshervorming
vooriopig zou loshaken tot de uitbouw van de gemeenschappen
voltooid is. Besluitend drukt de h.
Coppieters de wens uit, dat er
inspraak zou zijn, dat het parlement vrijelijk zijn taak zou kunnen
vervullen.
Onmiddellijk
daarop
verkreeg
VU-senator Maes het woord, om
zijn afwijzende houding nader te
verklaren. Tussen Egmont en
Stuyvenberg zijn er lichte verbeteringen aan de tekst aangebracht,
elders zijn er verslechteringen gebeurd. De h. Maes herinnerde
aan de vele teleurstellingen die
de Vlamingen hebben moeten
slikken en ontleedde op zijn beurt
de tegengestelde interpretaties
van de beruchte « pacifikatie ». Na
een lange opsomming van vooren vooral van tegen, stelde de h.
Maes dat vooral de complexiteit
van de regeling aan de goede
werking ervan doet twijfelen. De
h. Maes wees scherp het inschrijvingsrecht af dat absurd te noe-
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MINISTER RIK VANDEKERCKHOVE BEPLEIT
WETENSCHAPPELIJKE KOORDINATIE
43,6 miljard voor wetenschapsbeleid
Dinsdag begon de senaat in openbare zitting met de bespreking van
de begroting 7 8 voor wetenschapsbeleid.
In totaal gaat het om een bedrag van 43,6 miljard. Daarin zit 2,9 miljard vervat voor investeringsprogramma's van de universitaire instellingen «n de wetenschappelijke rijksinstellingen. Laat men deze
investeringsprogramma's terzijde, dan kan men vaststellen dat voor
de globale uitgaven voor wetenschapsbeleid nu 9,51 % meer wordt
uitgetrokken dan in de aangepaste begroting 1977. Het begrotingsprogramma wetenschapsbeleid bedraagt 4,11 % van de totale rijksbegroting voor 1978.
Het leeuweaandeel van de begrotingskredieten gaat naar het wetenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingswerk nl. 57,16 <Vo. Naar het
hoger onderwijs gaat 23,42 % van de kredieten en naar het openbaar
dienstbetoon 19,43 0/0.
Gaat men de finaliteit na van de
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's dan kan men een tamelijk gevoelige stijging noteren in
de sektoren leefmilieu, gezondheid en algemene kennis. Er is
een geringe wijziging zoniet stabilizatie in de sektoren ruimtevaart,
socio-ekonomische
infrastruktuur, samenleving en instellingen.
Een vermindering wordt vastgesteld in de sektoren kernenergie
en produktietechnologie. Voor de
kernenergie lijkt de reeds in 1977
waargenomen teruggang te worden bevestigd. Een aanzienlijke
terugval wordt vastgesteld voor
de kernreaktoren (9,46 %
in
1977, 8,57 % in 1978) hoewel de
inspanning op het gebied van de
reaktorveiligheid
wordt
opgevoerd.
O p de vraag hoeveel aan nucleair en niet-nucleair energieonderzoek wordt besteed, antwoordde minister Vandekerckhove dat er geleidelijk meer aandacht naar de zgn. zachte energie gaat De financiering van dit
soort wetenschappelijk
speurwerk op nationaal vlak ging in
1977 voor 89 % naar de kernenergie en voor 11 % naar andere
energie. In 1978 wordt dit 83 %
voor kernenergie en 17 % voor
andere energie. Het totaal van de
voorziene
R-D-kredieten
voor
energiedoeleinden
bedraagt
4,1383 miljard in 1978. Dit is
17,7 % meer dan in de aangepaste begroting 1977.

Een formule
De minister van wetenschapsbeleid heeft in ons land - - zoals
trouwens in de meeste andere
landen — vooral een koördinerende en stimulerende funktie. Vrijwel de totaliteit van de kredieten
welke ter beschikking staan voor
wetenschapsbeleid zijn ingeschreven op de begrotingen van andere ministers vnl. nationale opvoeding, ekonomische zaken, volksgezondheid en kuituur. De begroting wetenschapsbeleid is dus
wat men noemt een «horizontale» begroting. In de senaatskommissie vroegen verscheidene leden aan de minister welke zijn
specifieke rol is.
De minister antwoordde dat zijn
rol moet worden gezien in het
geheel van het dispositief van
wetenschapsbeleid dat in ons
land werd tot stand gebracht. Dit
omvat het ministerkomitee van
Wetenschapsbeleid, de ambtelijke •< Interministeriële kommissie
van
Wetenschapsbeleid»,
de
diensten voor Programmatie van
het Wetenschapsbeleid, alsmede
de konsultatieve Nationale Raad
voor Wetenschapsbeleid.
Een der voornaamste middelen
daarin is de begroting van Wetenschapsbeleid, waarvan de opstelling en de bespreking noodzaakt
tot een ruime konfrontatie en
gedachtenwisseling.
De minister van Wetenschapsbe-
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leid is bevoegd voor de voorbereiding van de meeste dossiers van
het ministerkomitee voor Wetenschapsbeleid. Hij neemt initiatieven voor reglementeringen van algemene aard inzake wetenschapsbeleid en organizeert daardoor de konfrontatie tussen algemene inzichten inzake wetenschapsbeleid en de konkrete objektieven die nagestreefd worden
via diverse promotiekanalen.
Deze formule van koördinatie,
waarbij eigen
impulskredieten
van de minister van Wetenschapsbeleid komen, wil de eigen
verantwoordelijkheden van de onderscheiden ministers op hun vakgebied verzoenen met de noodzaak om het gehele wetenschapsbeleid te harmonizeren en tevens
algemene prioriteiten door te
drukken.
Deze werkwijze, die door meerde
re landen geleidelijk is aangenomen, is vanzelfsprekend niet zonder problemen, doch lijkt de enige
weg om koherentie inzake wetenschapsbeleid te bekomen.

Belang
De voorbije maanden waren voor
minister Vandekerckhove vooral
drukke inwerkingsmaanden. Hij
beheert een nationaal ministerie
met een uitgebreide en ingewikkelde materie welke de brede
publieke opinie met zo direkt aanspreekt. Een materie die nochtans van vitaal belang is voor de
verdere toekomst van onze ekonomie en onze samenleving. Vooraleer de bespreking van zijn begroting in de Senaatskommissie
aan te vatten legde minister Van-

dekerckhove de nadruk op volgende punten:
• Wetenschapsbeleid is niet alleen begrotingsbeleid, het moet
ook inhouden een gekoördineerde en rationele inzet van alle middelen die ter beschikking staan
voor onderzoek en ontwikkeling ;
ik neem mij voor een bijzondere
inspanning te doen voor de koördinatie vooral van deze middelen
die ter beschikking staan van het
initiatief van de ministers voor projekt-financiering;
• Behalve de
ondersteuning
van onderzoek en ontwikkeling
moet meer aandacht gegeven
worden aan de valorizatie van de
resultaten e r v a n ; dit geldt voor
alle onderzoek dat maatschappelijke en ekonomische effekten
kan hebben. In vele gevallen is dit
transfer mechanisme onvoldoende uitgebouwd of niet bestaande;
• Technologisch
onderzoek
met industriële finaliteit verdient
een bijzondere aandacht in de huidige ekonomische situatie ; de regering bereidt een aantal maatregelen voor om deze inspanningen
beter te koördineren en te organizeren in het raam van het nieuw
industrieel beleid;
• De universiteiten vormen in
ruime mate de spil van ons onderzoekspotentieel; mijn bijzondere
zorg zal gaan naar het versterken
van de organizatie van het onderzoek in de universiteiten, waarbij
vooral aandacht moet worden gegeven aan de menselijke faktor,
de navorsers;
• Ten slotte dient in het raam
van de kommunautaire pacifikatie, die deze regering door ingrijpende hervormingsvoorstellen wil
realizeren, met kracht gestreefd
naar een billijke verdeling van de
onderzoeksmiddelen tussen de
gemeenschappen en de gewesten.

Vlaanderen nog
achterop
Wat dit laatste betreft ontvangt
Vlaanderen nog steeds te weinig
ingevolge allerlei faktoren. Het
zou ons te ver leiden deze hier
allemaal onder de loep te nemen.

Wij nemen slechts als voorbeeld
even de (belangrijke) sektor van
het universitair onderwijs nl. de
kredietmassa's 1 en 2 in de begroting.
Het totale van massa I bedraagt
bijna 20,5 miljard of ruim 50 %
van de totale wetenschapsbegroting.
Het grootste deel van dat bedrag
n.l. 19,5 miljard of 95,4 % gaat
naar de werking van de 17 universitaire instellingen die opgesomd
staan in de wet van 27 juli 1971.
Van dat bedrag krijgen de Nederlandstalige universiteiten 47,2 %
en de Franstalige instellingen
52,8 %.
Dit blijkt vooral een gevolg te zijn
van de grotere aantallen vreemde studenten in de Franstalige
instellingen en van de duidelijk
sterkere voorkeur van de Franstalige studenten voor langere en
duurdere studierichtingen zoals
de positieve wetenschappen en
de geneeskunde.
In de begrotingsmassa II gaat het
om ongeveer 2,3 miljard dat bestemd is voor het aanmoedigen
van de vorming van navorsers en
voor het universitair onderzoek.
Van de kredieten uit deze massa
die naar het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek gaan, ontvangt de Nederlandse kultuurgemeenschap er
47,47 % en de Franse 52,53 %.

Dit ingevolge de toegepaste verdeelsleutel die rekening houdt
met het aantal Belgische gediplomeerden in de 2e cyclus.
Eenzelfde verdeelsleutel wordt
toegepast voor de financiering
van de specializatiebeurzen van
het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en
Landbouw ( I W O N U en van de
beurzen der doctorandi in de
« managementwetenschappen'
van het Internationaal Centrum
voor
Managementwetenschappen.
Uit de fondsen van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Initiatief navorsers (ongeveer 1,4 miljard) ontvangen de
Vlamingen 47,52 % en de Franstaligen 52,48 %.
Deze enkele cijfers volstaan om
de algemene trend aan te duiden... Er is voor minister Vandekerckhove dus nog veel werk
aan de winkel.

Onderzoeksraad
aan de universitaire
instellingen
Op voorstel van de minister van
Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit goed tot instelling van
een onderzoeksraad aan de universitaire instellingen.
Met dit besluit wil de regering
de universiteiten voorzien van
een beleidsvoorbereidend orgaan dat instaat voor de koördinatie van het wetenschappelijk
onderzoek.
De universitaire instellingen beschikken, behalve over de middelen uit de institutionele financiering, over aanzienlijke bedragen voor wetenschappelijk onderzoek. Ze komen uit publieke
en private bronnen. Er is een
dringende behoefte aan een beter overzicht en koördinatie van
deze middelen.
Het ontwerp voorziet in de oprichting van een onderzoeksraad van minimum 10 en maximum 20 leden in de schoot van
elke
universitaire
instelling.
Twee of meerdere van die instel.iingen kunnen ook samen een
onderzoeksraad oprichten.
Er wordt eveneens voorzien dat
de universitaire instellingen elk
jaar aan de bevoegde ministers
een rapport moeten bezorgen
over het geheel van hun wetenschappelijk personeel. Deze gegevens moeten toelaten een verantwoord personeelsbeleid te
voeren Lo.v. de wetenschappelijke navorsers.
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Links of rechts ?
Tegen de aanvankelijke verwachtingen in kwamen de drie linkse
partijen van Frankrijk reeds maandagavond tot een akkoord over
een regeringsformatie en over
het aandeel van elke partij in
deze eventuele linkse regering:
samenstelling en getalsterkte volgens het aantal stemmen. Voor
de tweede ronde werd overeengekomen, dat de kandidaat die
vorige zondag de meeste stemmen behaalde de enige kandidaat
voor a.s. zondag is. De anderen
trekken zich terug. Bij de rechtse
partijen bestond daarover geen
diskussie.
De oorzaak van het spoedig links
akkoord is niet ver te zoeken. Terwijl zondagavond iedereen dacht
dat het linkse front een voorsprong van 5 % genomen had op
rechts, dat slechts 45 % zou behaald hebben terwijl de rest van
het verschil te verdelen was over
de ekologisten en enkele splintergroepen van rechts, kwam maandag de ontnuchtering. Uit de officiële gegevens, verstrekt door
het ministene van Binnenlandse
Zaken bleek dat in werkelijkheid
de stemmenverdeling er als volgt
uitzag: links blok 45,10 t h . CKomm. 20,50, socialisten 22,50
en links radikalen 2,1). Het centrum-rechtse
blok
noteerde
46,50 t.h. - (Gaullisten 22,60 % waarmee ze de sterkste partij bleven — UDF of Centrum-Rechts
21,50 en Giscardisten 2 , 4 0 % ) .
De kleine lijsten behaalden volgende cijfers; Uiterst links 3,3 %,
Ekologisten 2,1 % en diversen
3 %. Naar schatting zouden deze
voor 1,9 % naar het rechtse blok
terugvloeien en voor 1,1 % naar
het linkse blok, voor het geval wel

te verstaan dat deze kiezers zondag opnieuw gaan stemmen. Dan
zou de mogelijkheid bestaan dat
het rechtse blok de eindoverwinning behaalt met 47,40 % (.+ 1,9)
tegenover het linkse blok dat
46,20 % zou behalen (-1- 1,1). Deze verdeling zou in de zetelverdeling een scherpere scheiding vertonen.
Zowel voor Marchais als voor

De Franse
verkiezingen

Mitterrand is 't uitblijven van de
linkse doorbraak een bittere pil. Is
hun snelle overeenkomst het gevolg van een dringende noodzaak, nu ze in de eerste ronde
nipt werden verslagen, een andere reaktie is al even veelbetekenend : de stopzetting van de dalende beweging van de Franse
frank op verscheidene binnen- en
buitenlandse beurzen. De geldmarkt heeft uiteraard meer vertrouwen in en centrum-rechts bewind dan in een links blok, waarvan een van de voornaamste programma-punten de nationalizering van de nijverheid en van het
bankwezen is. 't Is voor Mitterrand slechts een magere troost
dat zijn partij met 22,50 % de
kommunisten voorbij stak. Georges Marchais is ook minder tevreden omdat zijn partij niet de door
hem gestelde «limiet» van 21 %
heeft behaald (gesneuveld in het
zicht van deze eindmeet met een
stom half procenO. Dit zou zijn
positie in de KP kunnen ondermijnen.

Hoe men het nu ook draait en
keert, deze eerste stemronde
heeft radikaal afgerekend met de
linkse overwinning, die moest in
- de wacht gesleept worden. In
sommige toonaangevende kringen bekeek men U scheef als U
aan deze «konstante» durfde te
twijfelen. Dit klimaat is nu totaal
omgeslagen en dat kan in het
voordeel werken van het blok dat
eerst tot de nederlaag scheen
gedoemd en dat nu toch mm of
meer mirakuleus aan deze eerste
nederlaag is ontsnapt. Zijn de
sterke figuren zoals de president,
premier Barre en gaullistenleider
Chirac daaraan niet vreemd, de
maandenlange ruzie in het linkse
kamp heeft ongetwijfeld bijgedragen tot deze eerste nederlaag.
Onder de indruk daarvan is het
nu plots mogelijk tot een akkoord
te komen, dat maandenlang «onmogelijk te verwezenlijken was»,
dixit zowel Marchais (wiens oorlogsverleden ook te berde kwam)
als Mitterrand. Als nu nog een
gedeelte van de ekologisten en
diversen uit het centrum-rechts
naar het rechtse blok overlopen
dan staat deze post-gaullistische
overwinning vast. Tot opluchting
van de N A T O en de USA, die
reeds met de Italiaanse kommunisten in de maag zitten...

Boze brief aan Brei
De rel van Brei is zeker met
waard dat iemand er zich naderhand nog eens over opwindt.
Maar het aanstippen waard is
wel dat een zekere P Premorvan, Bretoen uit Plangastel, in
zijn pen geklommen is om de flaminganten tegen Brei te verdedigen Cl) In onze tijd is het dagelijkse kost dat gelijkgezinde linksen en zelfs gelijkgezinde rechtsen uit alle mogelijke landen
elkaar ten minste moreel steunen Het wordt tijd dat nationalisten hetzelfde doen en inzien dat
ZIJ een
gemeenschappelijke
stnjd leveren tegen hen die de
eigenheid der volkeren om welke reden ook willen platwalsen.
Omdat dit al te zelden gebeurt
omdat ook wij, Vlaams-nationalisten dit veel te zelden doen, ruimen WIJ hier plaats in voor de
(ingekorte) «bnef aan een racist», door een bretonnant geschreven ter verdediging van de
flamingant
« Mijnheer Jacques Brei
GIJ hebt verkozen, een zorgeloos leven te leiden op uw Stille,
Zuidzee-eiland. Aldus, goed beschut en goed gesteund door
een geweldig publicitair spektakel, op touw gezet door uw
« Parijse show-business-geldver-

Een Amerikaanse stem over
de volksgemeenschappen
is het nationallteitenkonflikt in ons land een luxe, een overblijfsel uit
het verleden, of een soort gezelschapsspel dat, gezien op wereldvlak, maar een petieterig gedoe zou zijn, te lokallzeren als een stip
op de aardbol ?
Helemaal niet. Het konfllkt tussen Vlamingen en Franstaligen is een
universeel verschijnsel. Meer dan ooit ligt dit soort konflikt aan de
grond van talloze spanningen in alle werelddelen. Tot die konklusie
kom je na de lektuur van de Amerikaanse socioloog Nathan Giazer
C«Le fait ethnique, phénomène mondial», in Dialogue, 1976, nr. 2).
De tijd van de dekolonizatie heeft
talloze staten gecreëerd die op
zoek naar natievorming — en
dus absolute loyauteit eisend —
op diverse etnies of volkeren
stootten.

Geweld blijft in

Maar ook in oudere staten duikt
zulk konflikt weer op. De auteur
citeert België, Canada, Schotland
en de V S met hun Black Power,
Mexicanen- en
Indianenbewegingen.

%.

Oude, naar buiten uit «homogene» staten zijn meer «heterogeen» geworden. Denk maar
aan de tainjke gastarbeiders in
West-Duitsland,
Zwitserland,
Frankrijk en Groot-Brittannië.
De naoorlogse etnische konflikten wortelen meestal ook in sociale tegenstellingen. Maar ze zijn
zeker geen «gemaskeerde klassenstnjd» zoals de marxisten
vooropstellen.
O p het internationaal vlak leiden
de etnische konflikten thans minder als voorheen tot jrredentisme
en
onafhankelijkheidsbewegingen, omdat staatsgrenzen zo
doordringbaar geworden zijn. Elke staat wordt om zo te zeggen
een «meervolkerenstaat».
De
vlotte internationale kommunikatie speelt een grote rol. Minderheidsbewegingen wekken met
hun akties onmiddellijk en overal
ter wereld sympatie op. En op
hun beurt inspireren ze weer
andere volkeren.

Pantserwagens met marlne-fuzeliers bemand, rukken op naar het provinciaal geitouw te Assen
(Groningen) om er in minimum van tijd de ca 70 gegijzelden van 3 tot de tanden gewapende
Zuid-Molukkers
te bevrijden.
Het geweld viert weer hoogtij: in Israël en Libanon, in Italië (waar de hele stad Turijn in paniekstemming leeft) en ook weer in Ulster
Er is maar één oplossing de oorzaak wegnemen door o.a. de Palestijnen een vaderland te geven.
Ierland één te maken (in een federale formule). Soeharto onder druk te zetten om de Zuid-Molukkers naar hun geboorteland terug te laten keren. Wij keuren zeker het geweld af maar we begrijpen de wanhoop van dakloze volkeren.
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dieners », beledigt gij in uw liederen booswillig en zonder reden
de flaminganten • zij vertonen
het erge gebrek, niet te denken
zoals gij
Men heeft het lef, U voor te stellen als de zanger, van de «liefde,
de vriendschap, de dood, de
haat».
De haat zeker I Het Is zeker die
welke u ertoe aanzet in een
van uw liederen een afgezaagd
refrein te hernemen, de flaminganten waren heen en weer
geslingerd tussen geweer en
missaal, zij zijn NAZIS
Hoe derderangs i Hoe verbeeldingloos I Hebt gij werkelijk mets
anders kunnen bedenken ?
De Bretoense militanten hebben
dat liedje al zo dikwijls moeten
horen i
De haat dnjft u echter verder
GIJ zingt • Ik verbied U, mijn kinderen te verplichten, Vlaams te
blaffen » Precies zoals die anderen, die zegden «Het is verboden op de grond te spuwen en
Bretoens te spreken ».
Sommige mensen blaffen misschien, mijnheer Brei, maar gij,
gij braakt uw prulkultuur uit in
het Frans, als een zwakzinnige
racist».
(1) In het decembernummer van
« Breiz ».

Het etnisch konflikt is een internationaal verschijnsel geworden. En
de auteur voegt er de volgende
hypotese aan t o e : de wereldopinie neemt het steeds minder dat
een etnische minderheid vervolgd
of uitgebuit wordt. Het afweermiddel van de verdrukkende staat
dat het om een «binnenlandse»
aangelegenheid zou gaan, wordt

ook alsmaar minder aanvaard.
Zoekend naar de redenen van de
snelle opkomst en groei van het
etnische feit, ziet N. Giazer twee
antwoorden:
1. In onze massamaatschappij
heeft elke persoon een groeiende
behoefte aan binding met een
groep, een groep die groter is
dan het gezin, maar tevens beperkter dan de staat Die groep is
dan de volksgemeenschap.
2. De behoefte aan identifikatie
met een maatschappelijke klasse
of beroepsgroep is kennelijk minder g r o o t Het verlangen naar
identifikatie met een volksgemeenschap is sterker omdat het
meer essentiële dingen raakt zoals bv. de taal.
De tijd dat minderheden met geweld geassimileerd werden moet
voorbij zijn Giazer pleit — daarbij
vooral denkend aan de V S —
voor een meervolkerensysteem,
waarbij allen niet alleen gelijke
burgerrechten
hebben,
maar
waarin elke groep ook een gegarandeerd part krijgt van de ekonomische, sociale en politieke koek.
De gedachtengang van Giazer is
het volgen waard, al zie ik de
zwakke plekken erin (o.m. het te
grote belang dat hij hecht aan de
afkomst zijn zwakke kennis van
Europese toestanden). Eigenlijk lopen zijn konklusies parallel met
de stellingen van de Europese
volksnationalisten
die
strijden
voor de rechten — naast de individuele — van de volks- en kultuurgemeenschappen. Zijn gedachtengang is interessant voor
wie nadenkt over de toekomst
van de Vlaamse Beweging en
voor wie denkt aan de Europese
eenmaking. De vraag hoe w e de
verscheidenheid aan volkeren, talen en kuituren zullen bewaren in
een eengemaakt Europa, wordt al
te zeer ontweken door onze « Europese» politici.

Erik Vandewalle
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Beginselen federalisme
nu konkretiseren!
HASSELT. — In Limburg zit de bloem er alweer in , met een prachtige knop
die in de voorbije veertien dagen is opengeknald. Getuigen daarvan waren
zowat 550 VU-kaderleden die vorige zondag aanwezig waren op de slotdag
te Hasselt. De zeer ruime opkomst wekt veel hoopvolle verwachtingen voor
de Vlaams-nationale Limburgse aktie van morgen.
In Limburg is een lange winter voorgoed voorbij; we mochten ervaren dat
zelfs in de moeilijke zuidelijke streek van Tongeren er springlevend nieuws te
rapen valt.

Verslag

Alle aanwezigen gingen met de prezentatnce akkoord dat uit de rondgedeelde bloemknollen een bruisend leven moet en kan gehaald worden
Het stevige verslag van de bezinnings- en aktieveertiendaagse luidde
dan als volgt
— in de eerste week werden er 560
mensen bij de bezinningsbijeenkomsten betrokken,
— in de aktieweek werden 25 000 Limburgers aangesproken,
— de straatlopers gingen de vaste
verbintenis aan om 240 nieuwe abonnementen op <
' WIJ » te werven ,
— langs de streekpers zullen in de
komende weken 40 000 mensen méér
bereikt worden,
— voor de straatlopersaktie noteerden we in Limburg minimum 1 200
manuren per jaar

De verschillende Limburgse gewesten waren behoorlijk vertegenwoordigd de nuchtere zakelijke maar warmbloedige Haspengouwers, de feestneuzen van de Maaskant, de werkers
van de mijnstreek, de gastheren van
Hasselt, de Ambionxen van Tongeren .

Ook in Hasselt werden verschillende
afdelingen en straatlopers in de
bloempjes gezet, dit keer werd de
bemoedigende handdruk verzekerd
door minister Rik Vandekerckhove
Kwamen achtereenvolgens voor het
voetlicht

De slotvergadering in het Hasselts kultureel centrum (de balzaal w^s nauwelijks groot genoeg) werd voorgezeten
door voorzitter Hugo Schiltz en sekretaris Paul Peeters, minister Rik Vandekerckhove, en de heren Jos Truye en
Van Boknjk die namens de arrondissementele besturen de vertegenwoordiging van de partijtop verwelkomden
Op de eerste rij uiteraard senator
Evrard Raskin en de kamerleden
Jaak Gabriels en Willy Desaeyere, in
de zaal veel jongeren, veel vrouwen,
en uiteraard talloze militanten van het
eerste uur
Kns Yserbyt bracht hen om beurten
lof, met een entoesiast applaus van
de honderden aanwezigen.

Boodschappen

— De afdeling Heusden-Zolder: omwille van een biezonder opvallende
straatlopersaktie het bezoek aan
7000 gezinnen en het plaatsen van
grote VU-borden,
— Zutendaal: de afdelingsorganizatie werd hier merkwaardig snel uitgebouwd, een speciale zorg geniet de
verdeling van het weekblad «WIJ»,
en de straatlopers zorgen voor systematische huisbezoeken
— Bree kreeg zeer terecht ook een
biezondere vermelding omwille van
de prikkelende uitstraling van de werkzame afdeling in het Noorden van Limburg
— Tongeren : de VU handhaaft zich
met alleen in dit lastige Zuiden, maar
een hernieuwde grote aktie werd uitgedokterd , geenszins heeft men hier
de moet laten zakken
Drie straatlopers werden naar het
podium geroepen
— Claude Berghmans, afdelingssekretaris van Opoeteren, en jongste
straatloper tot nog toe in Limburg ;
— Jan Missoul, sekretans van Hasselt, en oudste straatloper,
— de FW-dames uit Genk, die een
biezonder sympatieke aktie voerden
het uitdelen van bloemen op de
markt, waarbij een politieke boodschap werd meegegeven
Algemeen sekretans Paul Peeters bedankte, namens het partijbestuur de

inzet van allen, een militantenwerk
dat geen krantekoppen haalt maar
daarentegen wel onschatbare verdiensten heeft HIJ herhaalde dat het
wellicht voor sommigen moeilijk kan
zijn om mee de bocht te nemen van
de oppositie naar een beleidspartij,
maar hij benadrukte daarbij meteen
de uitzonderlijke betekenis die de VU
als Vlaams-nationale partij in het huidige politieke leven heeft gekregen
Partijvoorzitter Hugo Schiltz wees er
ten slotte op dat precies in Limburg
het volksnationale programma van de
VU het best aangevoeld en als urgent
ervaren wordt o w v de demografische problemen, de grote tekorten in
de tewerkstelling, de milieuproblemen,
de manke industriële infrastruktuur,
en de roep naar daadwerkelijk pluralisme HIJ belichtte vervolgens de
soms onbegrijpelijke houding van
veel anti-Egmonters
Hugo Schiltz « Wil men nu echt zelfbestuur, of verkiest men integendeel
nog 20 of 30 jaar te sleutelen aan taalwetgeveri] Of erger nog de terugkeer naar het immobilisme van gisteren Men moet anderzijds ook beseffen dat zelfbestuur zonder faktuur in
de politieke praktijk met mogelijk is
Met het huidig gemeenschapsakkoordis Vlaanderen eindelijk bij machte om een onafhankelijke staat te vormen »

Hypoteek
VU-voorzitter Schiltz stipte ook nog
aan dat het zogenaamde alternatief
van de L De Raetstichting, zoals vermeld in de dagbladpers, voor haast
90 t h identiek is aan de grote krachtlijnen van de Egmont- en Stuyvenbergovereenkomsten
Bedenkelijk is jammer genoeg dat
men vandaag in vertrouwelijke verslagen van sommige bestuursvergadenngen van Vlaamse verenigingen
moet lezen dat «een gesprek met de
VU dient geweigerd te worden - Wil
men dan echt de VU trachten te kraken, door aan opbod te doen, aldus
Hugo Schiltz, om naderhand opnieuw
de armen te kunnen kruisen, omdat
dan de federalisten van het eerste
uur uitgeschakeld zijn '
Waar is de
Vlaamse inspiratie bij dergelijke houding, vroeg Hugo Schiltz
HIJ wees er op dat de VU eindelijk
een hypoteek heeft kunnen lichten,
terwijl in bepaalde knngen alsmaar,
met negativistische houding, systematisch de meest nadelige en ongunstige interpretatie aan de Stuyvenbergteksten wordt gegeven.
HIJ nep de Limburgse VU-kaderleden
op om de Vlaams-nationale basisbeginselen van het federalisme nu reeds
te konkretizeren in eigen gewest
(hds)

LIMBURG:.
560 mensen aktief in eerste week
240 nieuwe ,,WIJ"-abonnees méér
40.000 Limburgers méér bereikt
Tijdens de slotdag van de aktieveertiendaagse in Hasselt konden de talrijke kinderen in een oppasdienst naar hartelust spelen.
Zo'n kinderdagverblijf is de jongste jaren een noodzaak bij grote VUmanifestaties,- zeker ook in het kinderrijke
Limburg.
De kleintjes keken met grote ogen, maar met zo bedeesd, toen minister
Rik Vandekerckhove
hen vorige zondag een bezoekje bracht, en de
jonge snaken aanmoedigde in hun spel
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12.000 straatlopers-uren per jaar
25.000 mensen in de aktieweek bereikt
iP!'
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OPENBAAR
CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELUK
WELZUN
VAN WILRIJK
Voor 'het Centraal Bestuur, Huize Bloemen-veld en het nieuwe Dienstencentrum warden volgende
. betrekkingen
openverklaard:
1 BODE-DEURWACHTER-AUTOVOERDER
1 GEBREVETTEERDE
VERPLEEGSTER (A2)
(kandidaten in het bezit van het diploma
van gegradueerde verpleegster kunnen van
een diplomabijslag genieten]
1 MAATSCHAPPELUK
ASSISTENT(E)
1 ERGOTHERAPEUT(E)
2 VERZORGINGSASSISTENTEN
1 KLERK-TYPIST(E)
1 CONCIERGE
4 SCHOONMAAKSTERS HALF-TIME
1 GESCHOOLD
ARBEIDER gewoon beroep.
De kandidaturen worden per aangetekend
schrijven ingewacht uiterlijk op 31 maart 1978.
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op
het Sekretariaat van het
OCMW, Bist 25 te 2610
WILRIJK, tel. 031/27.11.85
- 28.72.10.

lAdv. 92)

Minister De Bruyne
te Ekeren
Op vrijdag 17 maart ek. komt de Minister van Buitenlandse Handel, VU-senator Hektor De Bruyne, te Ekeren in
het « Ekershof », Groot Hagelkruis 6/1,
spreken over 'Vlaanderen vooruit!»
Aanvang: 20 u. 30. Toegang is vrij.
Gelieve uw vrienden mee te brengen
Het IS overbodig senator De Bruyne
voor te stellen. U zal kunnen luisteren
naar een gloedvol redenaar. Alle leden, abonnenten en simpatizanten op
post!

Gedenkblad
A. Borms
Honderd jaar geleden, 14 april
1878, werd dr. August Borms
geboren. Naar aanleiding hiervan hebben Dries Calewaerts
en fotograaf Carl Uytterhaegen
een gedenkblad ontw/orpen.
De dienst Publikaties van het
Vormingscentrum
L
Dosfel
v:z.vi. vi/as onmiddellijk bereid
het uit te geven. Er werden 300
eksemplaren gedrukt, genummerd van 1 tot 300; tien met-genummerde eksemplaren zijn bestemd voor de pers.
Op het blad werd een fragment
van het Bormsgedicht van W.
Elsschot afgedrukt De erven
van de dichter verleende belangloos hun medewerking.
Eén eksemplaar kost 300 fr. en
is verkrijgbaar op de volgende
adressen:
— dienst publikaties Vormingscentrum L Dosfel, Bennesteeg
4, 9000 Gent;
— sekretariaat Brussel: Vormingscentrum L Dosfel, Tribunestraat 14-16, 1000 Bnjssel. Tel.
02/21912.02.
— Wase Boekhandel, Parklaan
2. 2700 Sint-Niklaas
Om beschadiging te voorkomen
worden geen bestellingen per
post uitgevoerd Betaling bij afhalen.
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ANTWERPEN
Kamerlid Joos Somérs wil Westneder4^rankisctie hoeven redden

BeschérmeA
-> > in het kader van de
, • .
gemeentelijke autonomie
De auteur betoogde verder dat tie
Westnederfrankische hoeven kunnen
beschermd worden. Van officiële zijde valt niet veel te verwachten, is zijn
stelling. Voor 50 jaar was Mecfielen
mooier dan Brugge vandaag is. En
kijk eens, zei hij, wat er vand^9g nog
van overblijft..
'
^*?^&ff^'

Hij is uitgesproken voorstander'de
bescherming of restauratie van deze -hoeven te realizeren binnen het kader,
van de gemeentelijke autonomie. In de derde studie-uitgave van de « Berthouderskring» wprdt de werkwijze
om tot deze gemeentelijke bescherIr. - Sermeus' benadrukte dat deze ming te komen uitvoerig toegelicht
«hoeve » reëel een monument Is. Zij is-' Gehoopt wordt dat de bijdrage van
zowat de «bandopname» van een de Bertfiouderskring zal mogelijk maheel gedragspatroon van ons eigen ken-dat dit veroordeeld landelijk movolk van de 19e eeuw tot en met nument in het jaar van het dorp de
Wereldoorlog II. Zij is,tevens de resul- hoodzakelijke aandacht, kr^ygt en kan
tante van een gesloten agrarische kuigered worden.
tuur welke voor een groot gedeelte
de Vlaamse kuituur heeft biapaald.
jnventarlzatie
door de Rijksdienst
Daarenboven bepaalt deze hoeve
nog voor een groot gedeelte het In antwoord op de vraag van kameriid
woonpatroon van heden.
Joos Somers om niet langer te wacfv
ten met de bescherming van de nog
Het hoeve-type is niet alleen geldig gave Westnederfrankische hoeven,
verklaarde de minister in de Kultuurvoor geheel het Vlaamse land. Maar
raad, dat naast de initiatieven die de
gemeentelijke overheid in het kader
van «het Jaar van het Dorp» kan
nemen, men op basis van het dekreet
van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpszichmate aan de politieke druk van
ten, in een eerste faze in de operatie
het Prinsbisdom Luik, het Hertogtot bescherming van de Westnederdom Brabant en het Graafschap
frankische hoeven en van het totale
Vlaanderen te ontsnappen tot
patrimonium in het Mechelse zal overgrotere welvaart en relatief grogaan tot de inventarizatie van dit Kulter welzijn van de burgers van
tuurgebied. Na de publikatie van de
de Heerlijkheid.
inventaris van het arrondissement
Aalst die voorzien is voor het begin
Buiten andere publikaties verwevan de lente, zal het arrondissement
zenlijkte de Berthouderskring
Mechelen systematisch worden aaneen eerste studie-uitgave met
gevat De inventansploeg van de
als titel: 'Na 30 jaar nog geen
Rijksdienst is opdracht gegeven om
amnestie» Cl976) en een tweespeciale aandacht te schenken aan
de studie-uitgave met als titel:
de Westnederfrankische hoeve. Vol« Dossier GOM-projekt industriegens de noodzakelijk te volgen proceterrein te St-Katelijne-Waver»
dure-stappen moet dit leiden tot een
(1977). Met haar derde studie-uitdefinitieve bescherming van een aangave over de Westnederfrankital Westnederfrankische hoeven.
sche hoeven wordt nu een peil
bereikt dat inzake inhoud en
voorstelling werkelijk merkwaarHoe kan men de derde
dig mag genoemd worden en
studie-uitgave van de
waarvan bovendien het toepasBerthouderskring bekomen ?
singsterrein ver boven het geBelangstellenden voor dit opmerwest Mechelen uitstijgt en zijn
kenswaardig rijk gestoffeerd en geïlnut kan bewijzen in geheel
lustreerd kunstboek en onze geVlaanderen.
meentelijke mandatarissen die overwegen een zinvol initiatief te lanceren in het kader van het «Jaar van
het Dorp» kunnen die derde studieook voor Noord-Frankrijk en Noord- uitgave van de v.z.w. « BerthoudersBrabant De auteur heeft deze hoeve
kring » bekomen op het administragezien in de kontekst van Vlaandetief sekretariaat van de «Berthouren, West-Europa en Aziè. Europa
moet trouwens benaderd worden als derskring >, ten kantore van kamerlid
een schiereiland van Azië. Vandaar Joos Somers, Liersesteenweg 11 te
ook dat deze hoeve als een samenvat- 2580 St-Katelijne-Waver. Het boek
kost slechts 200 fr. en wordt toegeting kan aangezien worden van wat
vroeger eeuwen werd verwezenlijkt zonden na storting van dit bedrag op
het rekeningnummer van de Kredietinzake woonkultuur. Daaraan zijn ook
onze
huisdierrassen
verbonden, bank 409-1007271-67, v.z.w. Berthouderskring, Liersesteenweg 11, te
waaraan in het werk ook de passen2580 St-Katelijne-Waver.
de aandacht werd besteed.

Zinvol initiatief in Jaar van het Dorji^ ^ ^ ^ l ^
In de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap heeft Kamerlid
Joos Somers de minister van Nederlandse Kuituur verzocht passende maatregelen te treffen om de Westnederfrankische hoeven ie beschermen. De
direkte aanleiding tot zijn pleidooi was de publikatie van het boek « De Westnederfrankische hoeve in het gewest Mechelen: een veroordeeld monument?» door ingenieur en archliekt Heinrich Sermeus uit St-Katelijne-Waver.
Het boek werd aan de nieuwsmedia in Vlaanderen voorgesteld tijdens een
perskonferentie te Mechelen in aanwezigheid van Maurits Coppieters, voorzitter van de Vlaamse Kultuurraad. De publikatie ervan werd verwezenlijkt
door de VJLW. Berthouderskring, een socio-kulturele organizatie voor het
gewest Mechelen, met • zetel» te St-KaL-Waver.
Tijdens de druk bijgewoonde perskonferentie, die werd ingeleid door volksvertegenwoordiger Joos Somers,
voorzitter van de v.z.w. « Berthouderskring- en die ruime weerslag kreeg
via de geschreven en gesproken
nieuwsmedia, drukte het Mechels
kamerlid de mening uit dat «het jaar
van het dorp» aanleiding kan geven
tot tal van initiatieven, die amper uitstijgen boven het banale en dorpspolitieke. De derde studie-opgave van de
«Berthouderskring» kan de gemeentelijke mandatarissen inspireren om
waardevolle initiatieven te nemen, die
ook na «het jaar van het dorp» hun
waarde zullen behouden. Kamerlid Somers dankte nadrukkelijk Maunts
Coppieters voor zijn aanwezigheid op
de perskonferentie en zijn bemoedigende belangstelling voor het kultureel patrimonium van ons volk. Hij verwelkomde ook biezonder senator
VVim Jonssen en een afvaardiging
van de beroepsorganizatie « Het Boerenfront» onder leiding van haar voorzitter Louis Van Kerckhoven, die de
menselijke en sociale aspekten van
de bescherming van de Westnederfrankische hoeve benaderde en op dit
vlak een onderzoek naar de gevolgen
van de voorgestelde bescherming uitdiepte in overieg met de auteur en de
Berthouderskring.
Meer dan een
waardevolle s t u d i e !
De voorzitter van de kultuurraad voor
de
Nederiandse
Kultuurgemeenschap, Maurits Coppieters, dankte en
feliciteerde de v i w «Berthouderskring • bij haar jongste initiatief: de uitgave van het werk van ir. Heinnch Sermeus. Hij voegde hieraan toe dat een
dergelijk werk nog met bestaat. De
« Berthoudersknng» heeft door middel van de publikatie een maatschappelijke dimensie gegeven aan het
monumentenbeleid en daardoor een
politieke daad gesteld.

Berthouderskring
Einde 1975 werd de vzw 'Berthouderskring» opgericht en hij
is gegroeid uit een vriendenkring
van volksnationalistische strekking te St-Kat Waver, die reeds
in 1970 overging tot de opnchting van een vzw « Vlaamse Bundeling». Sinds de stichting ervan
IS Kamerlid Joos Somers voorzitter van de kring, die zich als
socio-kulturele organizatie tot
doel stelt de voorlichting van de
openbare opinie i.v.m. alle mogelijke vraagstukken van sociale,
ekonomische, kulturele en politieke aard door middel van tijdschriften, brochures en andere
publikaties. De naam van deze
kring werd geïnspireerd door deze van het oude Mechelse geslacht der Berthouders, die aan
de basis lagen van de Heerlijkheid Mechelen met zijn ommeland. Door een uitgebalanceerde politiek wisten de Berthouders immers hun Heerlijkheid uit te bouwen en in grote

het feit dat in ons land weinig respons
komt van het Vlaamse volk op stuk
van monumentenbeleid, dit in tegenstelling met Centraal- en Oost-Europa.
Te Mechelen bv. staat nog de enige
Minorietenkerk van geheel West-Europa. Hij betreurde ook de tekxsrgang
van het eigen karakter van onze dorpen. Volgens ir. Sermeus zijn precies
«de anonieme monumenten» kenschetsend voor een dorp. De Westnederfrankische hoeve IS hiervan een
duidelijk voorbeeld.

Maunts Coppieters formuleerde de
vrees dat men in de politieke knngen
geen juiste inzichten knjgt op monumenten en landschappen. Hij spoorde
aan om in het kader van «Het jaar
van het dorp» aan «veldwerk» te
doen. Op stuk van restauratie en gaafhouden van monumenten kunnen wij
nog heel wat leren en realizeren naar
het voorbeeld van het «verwoeste
Polen Het gebeurt niet elke dag dat een
voorzitter van de Kultuurraad de stad
Mechelen aandoet om een perskonferentie waarop een boek wordt voorgesteld, bij te wonen. Bij de prezentatie
van de studie-uitgave van de Berthoudersknng was dit wel het geval.
Hieruit mag, en terecht afgeleid dat
dit werk, een resultaat van jaren studie van de burgeriijk ingenieur en
architekt Heinnch Sermeus, een meer
dan interessant werk is Vandaar ook
dat Maurits Coppieters een «ten geleide » schreef voor dit boek
Ir. Heinrich Sermeus
De auteur zelf, bijgestaan door architekt Frans Janssen uit Hever, lichtte tijdens de voorstelling van de studie-uitgave zijn werk toe. Hij beklemtoonde
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De t a a l van de griezelfilm
Een filmgenre dat weinig ruimte toebedeeld krijgt in de filmrubrleken
van onze pers is zeker de griezelfilm. Er zijn natuurlijk wel uitschieters zoals - T h e Exorcist» of «The Omen », die de cinefiel bijna opgedrongen worden, maar dit is dan het gevolg van een enorme promotiecampagne, die niets te maken heeft met de originaliteit van het
behandelde tema. De meeste griezelfilms worden echter niet au
sérieux genomen. Waarschijnlijk is de felle standaardizering daar
niet vreemd aan.
Wanneer w e een hele serie griezelfilms onder de loep zouden
nemen zouden we merken dat
bepaalde grondstrukturen
het
genre domineren. Gewoonlijk is
er een hoofdpersonage, dat door
zijn uiterlijke gedragingen reeds
angst zou moeten inboezemen.
Een tweede hoofdpersonage is
dat van een onsterfelijke parasiet,
die zonlicht en kruisen schuwt als
de pest en enkel bezorgd is, voedsel (d.i. bloed) voor zijn onsterfelijkheid te verzamelen. De onsterfelijke is een figuur die respekt
afdwingt Hij is mooi gekleed.
Vrouwen vallen voor zijn charme
(Dracula).
Ook de duivel kan om het hoekje
komen kijken. Als hij het niet zelf
is zorgt er wel ergens een heks
voor dat er een duivelskind geboren w o r d t
Een vierde standaardtype Is dat
van de rondwarende geest, die al
jaren zijn lichaam heeft verloren,
maar het niet kan nalaten familieleden of andere bewoners van
zijn huis te teisteren. Daarnaast
heb je nog de echte slechterik,
die zich een nazaat van markies
de Sade voelt en met scharen,
messen, zwepen of andere wapens zijn lusten botviert.
En wie kent er niet het slechte

een ander filmgenre, de science
fiction.
Naast een standaardizering van
de personages beleven w e in de
horror eveneens een standaardizering van de sfeer. De grafkelderstem van graaf Dracula suggereert het graf, waar hij zich over-

l ^ VIE, L'AMOUR, LA MORT
Sociaal drama van Claude Lelouch. Met Amidou, Caroline Cellier, e.a. Om beter de onrechtvaardigheid van de doodstraf te
laten aanvoelen, openbaart de
film slechts geleidelijk de misdaden van een jonge moordenaar.
F2 - 23 u. 22 :
ALS IN EEN DUISTERE SPIEGEL
Dramatische film van Ingmar
Bergman. Met Harriet Andersson. Gunnar Bjömstrand, Max
Von Sydow, e.a.
ZATERDAG 18 MAART
'Het huis der verdoemden », een lekkere kluif voor liefhebbers van het
griezelgenre waarin een wetenschapsmens het onderspit moet delven
tegen verdoemde
geesten.
gefabrikeerde monster van Frankenstein, die, wanneer hij zich uit
de armen van zijn schepper heeft
losgemaakt de overhand krijgt
op zijn omgeving ?
Ook kan het personage van een
andere planeet komen en bezit
het buitenaardse, mysterieuze en
dus angstwekkende eigenschappen. Ditmaal loopt de aarde gevaar in zijn harmonie verstoord te
worden. Met dit laatste standaardtype belanden w e echter reeds in

Een goede week voor tv ?
De ipaasperiode geeft opnieuw aanleiding tot het uitzenden op alle zenders van « aangepaste programma's ». Duitsland 2 brengt de vierdelige
tv-fHm (Italië-VSA 1977) « Jezus van Nazareth-. Het eerste deel loopt op
zondag 19 maart om 20 u. 15.

dag moet terugtrekken. D e huilende wolven bij valavond doen ons
steeds weer aan de boeken van
het geslacht Bjorndal terugdenken. De twaalf slagen op de kerkklok doen de spoken ontwaken.
D e heldere volle maan jaagt de
heksen naar hun rondedansen In
het bos. Diepe ravijnen, onmetelijke waters, religieuze pijen, paarse
lippen dragen alle bij tot de typische horror-sfeer. Zonder de misdaden van de Weerwolf te vergeten. ..
Zie op vrijdag 17 maart om
20 u. 40 de griezelfilm « Het huis
der v e r d o e m d e n * op BRT 1.

Werkloosheid
Voor een programma over
de werkloosheid zoekt de
nieuwsdienst van de Vlaamse televisie personen die in
de jaren dertig en vijftig zonder werk zaten en bereid
zijn hun ervaringen van toen
te vertellen.
Belangstellenden
kunnen
zich kenbaar maken tijdens
de kantooruren op volgend
nummer: 02-735.22.82.

Leven met sterven
Lijden en sterven zijn in vele middens
onderwerpen
waarover
men liefst niet spreekt best
zwijgt! En toch is het nodig dit zinloos taboe te doorbreken. Nederland 1 stelde een programma
samen over dit onderwerp.
Een verpleegster-religieuze wordt
ondervraagd, zij Is werkzaam In
een groot hospitaal waar zij haast
dagelijks bij mensen Is in hun laatste ogenblikken. Het gesprek
gaat over lijden, dood, angst en
opstandigheid, maar ook over de
aanvaarding van de dood, het vertrouwen, het geloof en het ongeloof.
Leven met sterven, donderdag
16 maart, Ned. 1 om 22 u. 05.
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D l - 20u. 15:
BEAT THE DEVIL
Van John Huston. Met Humphrey Bogart en Gina Lollobrigida. Satirische film waarin twee
mensen het gemunt hebk)en op
een uranlumader.
LUX -21 u.:
HELL IS FOR HEROES
Oorlogsfilm van Donald Slegel.
Met Steve McQueen, Bobby Darin, e.a. De film beschrijft de reakties van soldaten die, in plaats
van het verhoopte verlof, verplicht worden in de vuurlinie een
opdracht uit te voeren.
RTB-22U.0S:
MEAN STREETS
Geweld, moord en zwarte markt
in het Italiaanse getto van New
York. Dramatische sociale thriller van Martin Scorsese, met
Robert de Niro.
D2 - 23 u. 20:

0 1 - 15u.:
RUGGLES OF RED GAP
Gezonde ontspanning rond een
typisch Britse huisknecht in een
typisch Amerikaans gezin. Van
Leo McCary, met Charles
Laughton.
02 - 20 u. 15
THE THIEF WHO GAME TO
DINER
Politlekomedie van Bud Yorkin.
Met Ryan O'Neal, Jacqueline
Bisset Warren Oates, e.a. Webster, een computerdeskundige,
besluit op zekere dag zijn kjeroep op te geven en juwelendief
te worden.
LUX-21U.:
BOULEVARD DU RHUM
Humoristische
avonturenfilm
van Robert Enrico. Met Brigitte
Bardot Lino Ventura, Bill Travels, e.a. Cornelius van Zeelinga
is een rumrunner die uit het
drankverbod in de Verenigde
Staten veel munt weet te slaan.
D l - 22U.20:
ACES HIGH
Roekeloosheid van de «groentjes» en angst van de ouderen
op een Brits vliegveld tijdens
Vi/ereldoorlog I. Verzorgde remake van «Journey's End» (1930)
van Jack Goki, met Malcolm
McDowell.
ZONDAG 19 MAART
D2 - 15U.30:
DER OELPRINZ
Western van Harald Philipp. Met
Stewart Granger, Pierre Brice,
e.a. Een makelaar in onroerende
goederen, bijgenaamd Oil Prince, tracht njk te worden door
gronden die aan de Navajo's toebehoren als petroleumvelden te
verkopen.
LUX.- 16U.45:
MY FAVORITE WIFE
Komedie van G. Kanin. Met Irene Dunne, Cary Grant G. Patrick. Een doodgewaande vrouw
komt plotseling terug bij haar
echtgenoot die zo juist hertrouwd is.
F1 - 17U.50:
LE BOURGEOIS GENTIL MEC
Komedie van Raoul André. Met
Jean Lefèbvre, Francis Blanche,
e.a. Monsieur Gentil, een dagdro-

mer droomt ervan binnen te treden in een wereld die de zijne
niet is. Verlegen en vol complexen, wordt hij getirannizeerd
door mevrouw Marthe.
LUX. - 20 u. 25:
LA GUEULE DE L'EMPLOI
Ondkl-camera komedie van
Jacques Rouland. Met Jacques
Legros, JearvOaude MassouKer,
eA
D l - 20U.25:
LORD JIM
Op nogal verwarde wijze behandelt Richard Brooks het relatieve van lafheid en heldendom.
Met Peter OToole.
MAANDAG 20 MAART
RTB1 - 19 u. 55:
LE SOLEIL DES HYENES
Met dit realistische meesterstukje over de neo-kolonialistische
relaties willen de makers de Arabische landen wakker schudden. Van Ridha Behi, met Larbi
Doghmi.
F3 - 20 u. 30 :
LA FOLIE DES GRANDEURS
Vaudevilleske klucht van Gerard Oury. Met Louis de Funès,
Yves Montand, Alberto de Mendoza, e.a
L U X - 2 1 u.:
THE MAVERICK QUEEN
Western van Herbert J. Yates.
Met Barbare Stanwyck, Barry
Sullivan, e.a. Kit Banion, een jonge en energieke vrouw, neemt
na de Secessieooriog de leiding
van een saloon over
Dl -23u.:
CATHOLICS
Religieus drama van Jack GtokJ.
Met Trevor Howard, Martin
Sheen, e.a. Na het vierde vatikaans koncilie grijpen grote veranderingen plaats in de liturgie
van de katolieke kerk. Een monnikenorde in leriand verzet zich
tegen het gezag van de Paus.
DINSDAG 21 MAART
FR3 - 20 u. 30:
LE BOSSU
Van André Hunebelle. Een aktievoBe mantel- en degenfüm met
een pittoreske Bourvil en een
onkwetsbare Jean Marais.
F2 - 20 u. 35:
MOURIR D'AIMER
Psychologische liefdesfilm van
André Cayatte met Annie Girardot en Bruno Pradal. Een dertigjarige lerares heeft een verhouding met een zeventienjarige
leerling. Hun leeftijdsverschil
vormt geen enkele barrière,
maar ze stoten op ont)egrip van
hun omgeving en de maatschappij.
BRT2- 21 u. 10:
SOUNDER
Sociaal drama van Martin Ritt
met Paul Wirifield en Cicely Tyson. Een zwarte familie ondergaat de ene vernedering na de
andere, omwille van haar zwartzijn.
WOENSDAG 22 MAART
BRT2 - 20 u. 15:
OP EIGEN GROND
Drama met Paul Muni naar het
tx)ek van Pearl Buck, in regie
van Sidney Franklin. Wel en wee
van de Chinese boeren in het
begin van de eeuw, voor het
Mao-regime: een China van hongersnood en ellende.
LUX-21 a :
THE RIVER
Psychologische
dokumentaire
van Jean Renoir met Nora Swinburne. Beschrijving van een
dorp aan de Ganges, waar de
Europese kolonialen hun bestaan naast de inlandse bevolking slijten.
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Donderdag
16 MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot — 18.05 Rondomons.
— 18.30 De verioren eilanden (fJ.
— 18.55 Kleindulmpje en de tovenaar (tekenfilm). — 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit. - 19.45
Nieuws. — 20.10 De Muppet
show. — 20.35 Panorama. —
21.00 Standpunten. - 2125 Première. — 22.15 Nieuws.

BRT 2
20.10 Open school.
Karenina (f J.

20.40 Anna

NED. 1
18.45 De fabeltjeskrant - 18.55
Nieuws. — 19.05 Bij ons in Ammerzoden (show). — 19.50 Wat heet
b e t e r ? — 20.25 De alles is anders-show. — 21.35 Nieuws. I21.50 Den Haag vandaag. —
22.05 Leven met sterven. — 23.05
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 19.04 Paddington. — 19.10 De verschoppeling
(fJ. — 19.35 De dik voor mekaarshow. — 20.00 Nieuws. - 20.25
Showroom. — 21.30 De familie
Bellamy (f,). - 22.20 Hier en nu.
- 23.00 Groeten van Paulus. 23.15 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Boff I (f J. - 18.05 1, 2, 3... cinéma.
— 18.30 Zigzag. - 18.45 Savoir-vivre. — 19.15 Antenne soir. —
19.30 Nieuws.
20.00
De
sneeuwklassen (reportage). —
20.20 Quelques messieurs trop
tranquilles (film). — 21.55 Nieuws.
— 22.10 Le carrousel aux images.
— 23.00 Nieuws.

RTB 2
18.45 Tekenfilm. - 19.15 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 20.00
Wedstrijd voor jonge dansers. —
21.15 Waals Kamerorkest

ARD 1

A la bonne heure. — 18.27 Pour
chaque enfant — 1832 L7le aux
enfants. — 18.55 Le renard a l'anneau d'or (f.). — 19.15 Une minute
pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh
bien, raconte. — 20.03 Nieuws. —
20.35 Verkiezingsuitzending. —
21.17 Jean-Christophe (f.).
22.10 A bout portant 23.10
Nieuws.

A 2
13.50 Leloignement (fJ. — 14.03
Aujourd'hui, madame. — 15.00 Le
magicien ( f ) . — 15.55 Aujourd'hui
magazine. — 17.55 Fenêtre sur...
— 18.25 Isabella et ses amis. —
18.40 C e s t 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 Le troisiéme homme (film).
23.00 Légendaires. 23.30
Nieuws.

FR 3
18.35 V o o r de jeugd. 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Scènes de la vie de province. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.35 Verkiezingsuitzending. — 21.15 La folie des grandeurs (film). — 22.55 Nieuws. —
23.10 Un evenement

BBC 1
10.41 M. go R. - 11.03 Scan. 11.25 Mathshow. - 11.45 Other
peoples children. — 12.00 Scene.
- 12.55 Tecair. - 13.35 O n the
move. — 13.45 Nieuws. — 14.00
Pebble Mill. — 14.45 Trumpton. —
15.00 You and me. - 15.45 Quatre coins de la France. — 16.00
Children's wardrobe. — 16.25
Playschool. — 1720 Winnie the
winsome witch. — 17.25 Jackanory. - 17.40 Scooby doo. - 18.00
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
BRT 1

16.10 Nieuws. - 16.15 Mein Partner ist Alkoholiker, — 17.00 Kinder-Verkehrs-Club. - 17.05 Filmbriefe. — 17.50 Nieuws. — 18.00
Intermezzo - Informationen. —
19.15 Hier und heute. — 19.45
Spiel um 4tel vor 8. 20.00
Nieuws. - 21.00 Insterburg & Co.
— 21.45 Auf den Flügein bunter
Traume (show). — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Frühbesprechung
(fJ. - 0.00 Nieuws.

18.00 Het jongetje met de twee
hoofden. — 18.15 Klein, klein kleutertje. — 18.30 Open school. —
19.05 KTCR. - 19.45 Nieuws. 20.45 Het huis der verdoemden
(film). — 22.15 Nieuws

ZDF

NED. 1

17.00 Nieuws. - 17.10 Pinocchio
(f.). - 1740 Die Drehscheibe. 18.20 Mirjam und der Lord vom
Rummelplatz (fJ. — 19.00 Nieuws.
- 19,30 Der grosse Preis (spel).
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20
Burger fragen Politiker antworten.
- 22.20 Adolf-Grimme-Preis 1978
(reportage). — 22.40 Soulaster
(film) - 0.05 Nieuws.

18.15 Teleac. - 18.45 Fabeltjeskrant. - 18.55 Nieuws. - 19.04
Charlie's Angels (fJ. — 19.53 Discoop. - 20.25 De groeten van tante Louise, a v - s p e l ) . — 21.35
Nieuws. — 21.50 Interview met de
minister-president — 22.00 Trosconcours hippique. — 22.35 O
moeder, wat is het heet (f.) —
23.05 Martin Luther King, (dokumentaire). — 23.50 Nieuws.

LUX.

BRT 2
—
—

18.55 Nieuws. - 19.04 Robbi, Tobi en het Fra-wa-tuig. — 18,55
Nieuws. — 19.04 Robbi, Tobbi en
het fra-wa-tuig. (f). - 19.30 Hoe
bestaat het ? — 20.00 Nieuws. —
20.25 Dubbelleven (f). 21.15
Bring on the Girls (show). - 22.05
Graag gedaan (f J. - 22.35 Haagsche kringen. — 23.35 Nieuws.

TF 1

RTB

WIJ 11

16.10 Nieuws. - 16.15 Rueckkehr
zu Gandhi. - 17.00 Szene 78.
(show). - 17.45 Der 7 Sinn. 17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo-informationen. — 18.40 Een
zeer jong huwelijk. — 19.45 Veronika, 't is lente. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Schach dem Teufel (film),
— 21.45 Sympathisanten ? (Vraaggesprekken). — 22.30 Tagesthemen.
Nieuws vanuit Bonn. —
23.00 Tatort (fO. - 00.40 Nieuws.

ZDF
16.45 Nieuws. - 16.55 Schuelerexpress. — 18.20 Een bij vergist
zich. — 18.40 Een ongezellige
nachtklub (film). - 19.00 Nieuws.
— 19.30 Auslandsjournal. — 20.15
Der Alte (F.). - 21.15 Hauptrolle:
Jesus (Reportage). — 22,00 Heute-journal. - 22.20 Aspekte. 22.50 Sport am Freitag. - 23.20
Das Leben, die Liebe, der Tod
(film). - 1.10 Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
13.05 Le coffre-fort - 17.45 Système D. — 18.00 Aventures des
hommes. — 18.28 Le coffre-fort:
spel. — 18.30 Ram-dames magazines. — 18.45 Télé-Luxembourg
est a vous. — 19.00 Le coffre-fort.
- 19.03 Passé et gagne. - 19.30
Nieuws. — 20.00 Van der Valk. —
21.00 L'Enfer est pour les héros
(Film). - 22.30 Martini Worid,

TF 1
13,00 Nieuws. — 14.05 Vormingsprogramma. — 14.25 Cousins,
cousines. — 17.57 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant
— 18.32 L'lle aux enfants. - 18.55
Le renard ou l'anneau d'or. (f J. —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualitieten. — 19.43 Eh bien, ragonte.
- 19.57 Nieuws. - 20.30 Verkiezingsuitzending. — 21.10 Le don
d'Adèle (toneel). — 23.00 Allons
au cinéma. — 23.30 Nieuws.

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'éloignement (f.). - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00
Dossiers danger immédiat —
16.00 Aujourd'hui magazine. —
1755 Fenêtre sur... - 18.25 Isabelle et ses amis. — 18.40 C e s t la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres.
19,20
Gewestelijk
nieuws, — 19,45 Les 6 jours d'A2.
— 20,00 Nieuws, - 20,35 Verkiezingsuitzending, — 21,05 Un ours
pas comme les autres (f J, — 22,05
Apostrophes, — 23,15 Nieuws. —
2322 A travers le miroir (f J.

18.00 Boff (fO. ~ 18.05 1, 2, 3...
Actualités. — 18.30 Zigzag. —
18.45 Sept sur s e p t 19.15

22.00 Das aktuelle sport-studio. —
23.15 Der marshal von Cimarron
(f.). - 00.30 Nieuws.

FR 3
18.35 Voor de jeugd. 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.40 Scènes de la vie de province. - 19.55 Nieuws. - 20.00 Les
jeux de 20 heures. 20.35 Verkiezingsuitzending. — 21.15 De wetenschap en het milieubehoud. —
22.15 Le Mont Saint-Michel et l'archange lumière. — 23.05 Nieuws.

12.15 La bonne franquette. —
13.50 Rugby. - 17.30 Super juke
box — 18.30 L'araignèe ( s f ) . —
19.00 Système D. - 19.15 Passé
et gagne. — 19.30 Nieuws. —
20.00 L'homme invisible ( f ) .
20.00 Boulevard du rhum (film). 23.05 Les potins de la comète.

TF 1
10.30 Athlete. - 11.00 Look and
read. — 11.45 You and me. —
12.05 Location Britain. - 12.30 A
job worth doing. — 13.00 Economics of the real world. — 13.45
Nieuws. — 14.00 Pebble Mill. —
14.45 Mr. Benn. - 15.05 Scene.
- 15.35 General studies. - 16.20
Welsh programme. — 16.55 Rayschool. — 17.20 Dorothy. - 17.25
Jackanory. — 17.40 Clangers. —
17.55 Crackerjack. - 18.35 Beertje Paddington. — 18.40 Nieuws.
18.55 Nationwide. 19.40
Sportswide. — 20.00 Tekenfilm.
- 20.10 Wonderful world of Disney. — 21.00 The Goodies. —
21.30 Going straight. 22.0Ü
Nieuws. - 2225 Life at stake. —
23,15 Tonight - 23,46 Samuri (f J.

Zaterdag
18 MAART
BRT
15.00 Wielrennen (Milaan-Sanremo). — 16.30 Open s c h o o l : Thuiswerk III. — 18.00 D e b e r e b o o t —
18.05 Disneyland. 18.50 Boek e t - 19.45 Nieuws. - 20.10 Bij
nader inzien. — 21.40 D e Sweeney (f). — 22.30 Nieuws

NED. 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Parapluteater (dokumentaire). — 16.05 Mumbly (f). — 16.10 Het huis van niemand (fJ. 16.35 Bollie blauw
(tekenfilm). — 16.45 D e film van
ome Willem. - 17.15 Chapi Chapo. - 18.15 Teleac. - 18.45 De
fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws.
- 19.04 't Spant erom. - 20.00
Vara's
muziektoto.
—
21.35
Nieuws. — 21.50 Vara-visie. —
22.40 De brave soldaat Schwejk
(f). - 23.40 Momenten. - 23.50
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 19.05 De bereboot (f). — 19.10 Avro's toppop.
- 2 0 0 0 Nieuws. - 20.25 Avro's
wie-kent-kwis, — 21.30 De man
aan de top ( f ) . — 22.15 Televizier
magazine. — 23.05 Avro's sportpanorama. — 23.30 Nieuws.

RTB

ARD 1
14.25 Nieuws. 14.30 Sesamstrasse. — 15.00 Ein butler in Amerika (film). 16.30 ARD-Ratgeber. — 17.15 Kerk en maatschappij. — 17.45 Nieuws. — 17.48 Die
sportschau. — 18.30 Intermezzo.
— 19.15 Hier und Heute. - 19.45
Der 7. Sinn. — 19.50 Kurz vor 8.
— 20,00 Nieuws. - 20.15 Allein
gegen alle (kwis). 22.20 Die
schlacht in den wolken (film). —
00.10 Nieuws.

ZDF

— M a r t i n Luther K i n g , d e r d e
deel van deze merkwaardige
d o l < u m e n t a i r e . N e d . 1, v r i j d a g
17 m a a r t o m 2 3 u. 05.

LUX.

BBC 1

15.00 Wielrennen. - 16.25 Interwallonie. — 17.25 Le ballon jaune.
- 18.35 Boff. - 18.40 Spectacle.
19.10 Antenne-soir. — 19,30
Nieuws, — 19,55 Le jardin extraordinaire. — 20.25 Le noir te va si
bien (Komedie). — 22.35 Nieuws.
22.50 Basketball. 23.25
Nieuws.

NED. 2

12.15 La bonne Franquette. —
17.30 La porte ouverte. — 17.35
Le coffre-fort. — 17.45 Muppet
show. — 18.28 Le coffre-fort. —
18.30 Système D. - 18.45 Ramdames. — 18.55 Le coffre-fort —
19.00 De nos clochers. - 19.15
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
- 20.00 Police des plaines (f.). 21.00 Le rouge est mis (film).

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
programma. — 13.50 Objectif santé. - 14.00 Les 24 jeudis. - 18.02

ARD 1

A2

17 MAART

20.15 Bette midler special.
21.05
Première-magazine.
21.55 Dag aan dag.

Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 A suivre. — 21.50 Nieuws.
— 22.05 Mean Streets (thriller). —

15.00 Mem onkel vom Mars (f.). —
15.20 Mach was draus (f). —
15.30 Ihr musikwunsch. —• 16.30
Die
Muppets-show
—
17.00
Nieuws. — 17.05 Laenderspiegel.
- 1800 Paul Temple (f). - 1900
Nieuws — 19.30 Sparnng (kwis).
— 20.15 Webster ist nicht zu fassen (film). — 21.55 Nieuws. —

13.00 Nieuws. - 13.35 Le monde
de l'accordèon. — 14.08 Restez
done avec nous.. — 18.05 Trente
millions d'amis. — 18.40 Magazine
auto moto 1. — 19.13 Six minutes
pour vous dèfendre. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45
Eh bien raconte. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Numero un (show) —
21.30 Serpico (f). - 2 2 2 0 Téléfoot I. — 2320 Nieuws.

A2
12.30 Samedi et demi. — 13.35
Loto chansons. — 1435 Des animaux et des hommes. — 15.25
Wielrennen en rugby. — 17.50
Loto chansons. Resultaten. —
18.00 Interneiges. — 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00
Nieuws. — 2035 Madame le juge
(f.). — 22.05 Le dessus du panier.
- 22.55 Jazz. - 23.25 Nieuws.

FR 3
15.50 L'oeil de l'autre. - 18.35 FR
3 Jeunesse. — 19.05 Regionaal
programma. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures Vanuit Limoges. — 20.30 La robe mauve de Valentine (toneel). — 22.05
Nieuws.

BBC 1
9.55 Teddy Edward. - 10.05 Indoors-outdoors. — 10.30 Multi-coloured swap shop. — 13.20 Grandstand. — 18.10 Batman ( f ) . —
18.35 Nieuws en s p o r t — 18.50
Jim'll fix it. — 1925 Saturday night
at the movies. — 21.30 Lee Dawson. 22.00 Kojak. 22,50
Nieuws. — 23.00 Match of the
day.

Zondag
19 MAART
BRT
9.00 Open school. 9.30 Doe
mee. — 10.00 Encyclopaedia Britannica (dokumentaire). — 10.20
Orgelrecital. — 11.00 Konfrontatie
(debat). — 12.00 Nieuwsoverzicht
voor gehoorgestoorden. — 14.30
V o o r boer en tuinder. — 15.00
Sesamstraat — 15.25 D e trends
in het jaar 1978. Toeristische film.
— 15.55 Israëlische volksdansen.
— 16.35 Paardesport. 17,40
Koncert, — 18.30 De bereboot. —
18.35 Tussen pool en evenaar —
19 45 Nieuws. - 20.00 Sportweekend — 20.30 Dorpsfeestzaal (f.).
— 21.30 Mezza Musica. - 22.20
Nieuws. — 22.30 De Franse verkiezingen. — 22.50 Sportweekend
2.

NED. 1
11.00 Goede morgen. — 15.30
Teleac, — 17.00 Kleine avonddienst — 17.30 Bericht van de wilde ganzen. — 18.50 Paspoort. —
19.00 Nieuws. 19.05 Cantate
domino — 19.40 Het njk van de
Kalash (dokumentaire). — 20.30
Ja, natuurlijk, 22,00 Ander
nieuws — 2235 Nieuws.

gewest tot gewest
ken naar kinderen.
samstraat — 18.50
19.20 Studio sport
Nieuws. — 20.30 He
laat (f J. - 21.05 Gn
het geweld. — 23.30

RTB

9 1 5 La ferme a l'ois
Informations agricole
Ulysse. - 1030 Ind
votre service — 11.0(
viering. — 12 00 Fair<
13.00 Nieuws - 13.(
simo, — 1415 Boite
14,30 Les grands traii
re. — 15.20 Visa poi
— 17.10 Sportuitslag
Reste aveo nous. — 1
der klowns — 18.40
chat et quelques auti
Boff. - 1930 Nieuv
Sportweekend. — 20
se verkiezingen. — 2'
pas comme les autres
D e Franse verkiezinc
Sport et vie - 22
(show).

ARD 1

10,00 Het oerwoud v
10.45 Die Sendi
Maus. — 11 15 Die
von Felix una Fraul<
Internationale Fruehs^
12.45 Nieuws - 13
gazin. — 1345 Maga
che. — 14.45 EiriPlat2
ne
— 146C fLemr
Schmoeker —^15,3C
Extra, 16ó5Jask
(fJ. - 17.45 Hdemis

— 18,30 Nieuws. Sportschau. - 19.20
- 20.00 Nieuws. Jim (f.). - 22 45 Niei
Franse verkiezingen.

ARD 2

10.30 ZDF-matinee. gen zur zeit —13.0(
13.02 Die Dt.hscheil
Chronik der 'vrvoche. •
pelkiste. — 14.15 h
14.40 Kinder - g«
d a n n ? — 1510.Nieu
Dankeschoen — 15
prinz (wester-O.r— 1
— 17.02 Die Sport-R
18.00 Tagebuch. chende CJolts (fJ. —
perspektiven — 19.3(
Deutschen D-iseins.
sus von Na/areth
21.45 Nieuws - 2 2 . 0
kiezingen (reportage)
sprekken en chanso
Nieuws.

LUX.

13,15 Hei elei kuck i
The Tomm> Coop<
16.30 Tekenfimö. —
épouse favoriie>(film)
francophonissime. sentiers de I aventui
Nieuws. — 1933 Cl
— 20.00 Verkiezings
20.25 La gueuié.de I
— 21.00 Verkiezings
21.15 La gueule de
22.20 Verkiezingsre
00.00 Les potins de I

FR 1

1300 Nieuws - 13
qui n'en savait rien.
rendez-vous du di
15.30 Paul et Virginie
Paardenrennen — If
due (f.). - 16.35 Spe
— 17,50 Le bourgeoi
(fJ. - 19.25 b-s aninr
de. — 20,00 Nieuws,
kiezingsuitslagen.

A 2

12.05 Bon dimanche.
les de dames (0. —
nieuws en reportagi
Nieuws. - 2000Frar
gen. — 01.00 Nieuws

NED. 2

FR 3

16.00 Nieuws. - 16.02 Spelende
dieren (dokumentaire). — 16.30
Kinderen uit Marokko (reportage).
- 16.55 Sprekershoek. 1710
Studio sport 1. — 17.55 Van

16 20 Le mont Saint-!
change lumière — 1"
van Verdi — 18.10
ami. - 18 35 Plein
Spécial
Dom-Tom.

16 M A A R T 1978

TIZ-PROGMMIYIKS
tot gewest — 18.10 Kijar kinderen. — 18.25 Selat. - 18.50 Horizon. —
Studio sport 2. 20.30
• — 20.30 Het is weer zo
— 21.05 Grand gala van
i/eld. — 23.30 Nieuws.

L'Odyssée de Scot Hunter (f). —
19.45 Nieuws. — 19.55 Verkiezingsuitslagen. — 20.25 La Lilloise maudite... OU les larmes du Laboureur
(toneel). — 23.00 Une f ille tres avertie (film). — 0.35 Franse verkiezingen.

FR. 1
13.00 Nieuws. 13.45 Restez
done avec nous... — 18.02 A la
bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 L'ile aux
enfants. — 18.55 LQ renard è l'anneau d o r (0. — 19.15 Une minute
pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh
bien raconte. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Les grands trains de I'histoire (dokumentaire). — 21.27 Opper
Volta (reportage). — 22.00 Pleine
page.

BBC 1
ferme a l'oiseau. — 9.45
Sons agricoles. — 10.00
— 10.30 Indépendants a
rvice — 11.00 Eucharistie— 1200 Faire Ie p o i n t —
leuws — 13.05 Concertis14.15 Boite postale J. —
is grands trains de l'histoi5.20 Visa pour Ie monde.
) Sportuitslagen. — 17.15
/ e c nous. — 17.4Ü Festival
vns. — 18.40 Le chien, Ie
quelques autres. — 19.10
19.30 Nieuws. — 19.55
sekend. — 20.25 De Franezingen. — 20.30 Un ours
ime les autres ( f ) . — 21.30
ise verkiezingen. — 21.35
it vie. - 22.40 Ctafoutis

9.00 Mary, Mungo and Midge. —
9.40 N e w life. — 10.10 Parosi. —
10.50 Kontakte. 11.15 Living
city. — 11.40 O n the move. —
11.50 Your move. — 12.15 Meeting place. — 13.00 Farming. —
13.25 Knitting fashion. 13.50
Nieuws. — 13.55 Clark Gable-Season. — 15.50 Man and boy. —
16.15 The High Chaparral. —
17.00 Silverstone. Autorennen formule I — 17.30 Nieuws. — 17.40
Phoenix and the c a r p e t — 18.40
Songs of praise. — 19.15 All creatures great and small. — 20.10
Topkapi (film). — 23.05 Nieuws. —
23.15 Everbyman. - 23.50 Read
all about it - 00.25 The British
connection.

Maandag
3t oerwoud voor de deur.
5 Die Sendung mit der
- 11 15 Die Geschichte
ix unc' Frauke. — 12.00
onale rruehschoppen. —
leuws — 13.15 Reisema- 13.45 Magazin der W o 14.45 Eiri Ratz an der Son145C 'Lemmi und die
ker. ~ 15.30 ARD-Sport
- 16.55 Jask force police
17.45 F^oemische Skizzen.
O Nieuws. 18.33 Die
hau. - 19.20 Weltspiegel.
3 Nieuws. - 20.25 Lord
- 22 45 Nieuws. — 22.50
i/erkiezingen.

DF-ma;inee. — 12.50 Frazeit --13.00 Nieuws. —
'ie Drehscheibe. — 13.25
derV.'oChe. - 13.45Rap14.15 Heidi (f).
<inder - geboren, und
- 1510 Nieuws. - 15.15
:hoen - 15.30 Der OelresterO.r— 17.00 Nieuws.
! Die Sport-Reportage. —
agebuch. — 1815 RauC o l t s C a - 19.10 Bonner
tiven - 19.30 Dokumente
len D ' ^ i n s . — 20.15 Jen Nazareth (tv-film). —
euws - 22.00 Franse vern (reportage). — 22.45 Gen en chansons. — 23.50

20 MAART
BRT
18.00 Peppi en Kokki. - 18.15 D e
kinderen van appartement 47 A
(fj. 18.40 Open school.
19.10 Doe mee. — 19.40 Morgen.
— 19.45 Nieuws. — 20.20 MikroMakro. — 20.55 Grote lui, kleine
lieden, (f) — 21.45 Punkmuziek
(reportage). — 22.35 Nieuws.

NED. 1
18.45 De fabeltjeskrant — 18.55
Nieuws.. — 19.04 De nacht van
het hart. — 20.44 Vara-visie. —
21.35 Nieuws. - 21.50 De nacht
van het hart. — 23.00 Symbiose.
— 23.04 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 19.05 Tom & Jerry (f) - 1915 Peppi en Kokki (f).
19.30 D e Muppet show.
20.00 Nieuws. - 20.25 Het verbond van de haat (O. — 21.15 Hij
en ZIJ — 21.40 Sanford en zoon
(f). - 22.05 Brandpunt. - 22.45
Geloven op maandag. — 23.15
Vastenoverweging. — 23.20 Socutera. — 23.30 Nieuws.

RTB 1

ei elei kuck elei. — 15.30
)mmy Cooper hour. —
ekenfimö, — 16.45 M o n
favorite )(film). - 18.30 Le
honissime. — 19.00 Les
de l'aventure. — 19.30
— 1933 Ciné selection.
3 Verkiezingsuitslagen. —
s gueu'8''de l'emploi (film).
3 Verkiezingsuitslagen. —
a gueule de l'emploi. —
\/erkiezingsresultaten. —
3S potins de la comète.

17.45 1, 2, 3... Magazine. - 18.10
Seniorama. — 18.45 Politieke tribune. - 19.15 Lundi-Sports. - 19.30
Nieuws. — 19.55 Le soleil des Hyènes (film). — 21.30 Debat (rond de
film). - 2 3 0 0 Nieuws.

RTB 2
18.45 Yoga. 19.55 Ouy Nos
Djouwans Othello (Waals toneel).
— 21.15 La parole est a la defense.

ARD 1
lieuws — 13.20 L'homme
savait rien. — 14.12 Les
i/ous du dimanche. —
aul et Virginie (f.). - 16.00
rennen. — 16.05 Llle per— 16 35 Sports première.
) Le bourgeois Gentil Mee
9.25 Leaanimaux du mon0.00 Nieuws. — 20.30 Veruitslagen.

16.10 Nieuws. — 17.00 Plumpaquatsch. — 17.50 Nieuws. —
18.00 Das Intermezzo bietet an. —
18.40 A n t o n Keil, der Specialkommissar. — 19.15 Trick um 4tel vor
8. - 20.00 Nieuws - 20.15 Roots
(f). — 21.15 Aziatische minderheden in Kenia — 21.45 Bitte umblattern. — 22 30 Tagesthemen. —
23.00 Katholiken (film). 00.25
Nieuws.

FR. 2

— Le vieux fusil, e e n o o r l o g s d r a m a m e t R o m m y S c h n e i d e r e n P h i l i p p e N o i r e t , R T B 2, w o e n s d a g 2 2 m a a r t o m 19 u. 55.

ouverte. — 17.30 Le coffre-fort. —
17.45 Service des affaires classées (O. — 18.15 Le coffre-fort —
18.20 Ram-dames magazine. —
18.30 Système D. - 18.45 Ramdames. — 18.55 Le coffre-fort. —
19.00 De nos clochers. — 19.15
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 Chapeau melon et bottes
de cuir (O. — 21.00 La horde sauvage (film). - 22.30 Portrait d'artiste. — 22.45 Les potins de la comète.

FR. 1
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 Restez done
avec nous... — 18.00 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enf a n t — 18.32 L1le aux enfants. —
18.55 Le renard a l'anneau d'or (O.
— 19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh bien raconte.
— 19.57 Nieuws. - 20.30 L'intruse (w.e. film). — 22.00 Nieuws.

17.00 Nieuws. — 17.10 Schulbus
13 (f). - 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Soko 5113. 19.00
Nieuws. 19.30 Disco '78. 20.15 Rechtszaken
beoordeeld
door burgers. — 21.00 Heute-Journal. — 21.20 Mulligans Rueckkehr.
(Fantasiespel). — 23.05 Nieuws.

> mont Saint-Michel et l'arlumière — 17.15 Requiem
rdi. - 18.10 Cheval mon
18.35 Plein air. - 19.05
Dom-Tom.
—
19.20

LUX.
1215 La bonne franquette. —
13.05 Magazine. — 17.15 La porte
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20.10 Slisse en Cesar (f). - 20.45
Panorama. — 21.10 Sounder
(film).

NED. 1
18.45 Fabeltjeskrant. — 18.55
Nieuws. — 19.04 Windkracht 16.
- 19.30 De bijbel open. - 20.00
Zijn dood, ons leven. — 21.00
Nader bekeken. — 21.35 Nieuws.
— 21.50 O t . . en hoe zit het nou
met sien ? — 22.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 19.04 Calimero
(O — 19.17 Bassie en Adriaan (f).
— 19.39 De Mickey Mouse Klub.
- 20.00 Nieuws. - 20,25 Inpakken en wegwezen. — 2 2 2 5 AktuaTV. 23,20 Sesjun. 23.45
Nieuws.

RTB 1

FR 2
13.50 L'Eloignement (f). 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 Le
magicien. — 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre sur...
Jean Cau. — 18 25 Isabelle et ses
amis. — 18.40 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Les 6 jours d'A 2. —
20.00 Nieuws. - 20.32 La tète et
les jambes — 21.35 La farce du
destin (O. - 22.25 De Nijl (dokumentaire). — 22.55 Nieuws.

18.00 Boff.
18.05 1, 2, 3...
Poesie. - 18.30 Zigzag. — 18.45
TV-alimentation. — 1930 Nieuws.
— 19.55 Zigomaticorama. —
21.10 Des lois et des hommes. —
2.20 Nieuws. - 22.35 Dienstweigeraars. — 23.10 Nieuws.

RTB 2
18.45 La ferme a l'oiseau. — 19.55
TVF - Alimentation. - 20.25 Le
temps des as. — 21.15 Frangois,
Martine, Claire et les autres (dokumentaire).

FR 3

ARD 1

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —•
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 La folie des grandeurs (film).
- 22.30 Nieuws.

16.10 Nieuws. - 16.15 Ein Barbier
von Sevilla. — 17.00 Die Grashüpfer-lnsel (O. — 17.15 A u s meinem
Reisetagbuch. — 17.50 Nieuws.
— 18.00 Intermezzo - Informationen. — 18.40 Orson Welles erzahlt — 19.15 Hier und heute. —
19.45 Tip um 4tel vor 8. - 20,00
Nieuws. — 20.15 Die Montagsmaler (spel). — 21.00 Report.
21.45 Kojak (f.). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die Powenzbande
(TV-spel). - 00.00 Nieuws.

BBC 1
12.45 Nieuws. - 13.00 Pebble mill.
- 13.45 Bod. - 15.15 Song of
praise. — 15.55 Playschool. —
16.20 Deputy dawg. - 16.25 Jackanory. — 16.40 Hunter's gold.
1705 John Craven's newsround. — 17.10 Blue Peter. —
17.35 Paddington bear. — 17.40
Nieuws. — 17.55 Nationwide. —
18.50 Ask the family. - 19.15 Blake's seven. — 20.10 Panorama. —
21.00 Nieuws. - 21.25 Joe (film).
- 23.10 Tonight - 23.50 Weerbericht.

Dinsdag

ZDF 2
)n dimanche. — 14.30 Dróiames (0. - 19.00 Sporten reportages. — 19.45
— 20 00 Franse verkiezin01.00 Nieuws.

BRT 2

21 MAART
BRT 1
18.00 De B e r e b o o t - 18.05 Sesamstraat — 18.30 Open school.
— 19.00 Verontschuldig mij. (Tsjechische film). — 19,05 Gastprogramma. — 19.45 Nieuws. —
20.10 Dolle dinsdag. - 20.50 Islam & renaissance, (dokumentaire). — 21.40 Belijdenis van twee
broers (f). - 22.30 Nieuws.

ZDF 2
16.30 Mosaik. — 17.00 Nieuws. —
17.10 Die grosse blaue Murmel
(reportage). — 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 M4rchen der
Völker (tekenfilm). 18.40 Der
Rosarote Panther. — 19.30 Jesus
von Nazareth (f). — 21.00 HeuteJournal. — 21.20 Kleine Schritte grosse Hürden (reportage). —
22.00 Apropos Film. — 22.45 Hugo
Wolf (portret). — 23.30 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
12.30 Nieuws. — 12.35 Robin des
bois (f). — 13.05 Magazine. —
17.30 Le coffre-fort. — 17 45 Brigade criminelle (f) — 18.15 Le coffre-fort. — 18.20 Ram-dames magazine. — 18.30 Système D. —
18.45 Ram-dames. — 18.55 Le coffre-fort. — 19.00 De nos clochers.
— 19.15 Passe et gagne. — 19.30
Nieuws. — 20.00 RTL-selektie van
Songfestival. — 21.00 Le père
Gonot. (tv-film). — 22.45 Les potins de la comète.

van Jezus Kristus aan? — 19.30
Nieuws. — 19.55 Contacts. —
20.00 En piste. TV-film - 21.10
Cette chose-la. — 22.10 Nieuwa
— 22.25 Arts-Hebdo. 23.00
Nieuws.

RTB 2
18.45 Interwallonie. - 19.15 Overname RTB-1 (tot 19.55). - 19.55
Le vieux fusil (film). Frans-Duits
oorlogsdrama van Robert Enrico,
— 21,35 La Breloque è brac. —
22.35 Voetbal.

D 1

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 L'éloignement (f). 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00
Rugby. — 16.35 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 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Les 6
jours d'A 2. - - 20.00 Nieuws.
— 20.35 Mourir d'aimer (film). —
23.30 Nieuws.

FR. 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Le Bossu (film). 22.10
Nieuws. — 22,25 Réussite.

BBC 1
12.45 Nieuws. — 13.00 Pebble
Mill. 13.45 Ragtime. 15.20
Welsh programme. — 15.55 Playschool. - 1620 Wally Gator. 16.25 Jackanory. — 16.40 Jackanory playhouse. — 17.05 John
Craven's newsround. — 17.10 Take h a r t — 17.35 Beertje Paddington. 17.40 Nieuws. 17.55
Nationwide. — 18.55 Young musician of the year. — 19.20 The
Rockford files, (f). - 20.00 Bruce
Forsyth
Parkinson.
21.00
Nieuws. — 21.25 Pennies from
heaven. « Easy come, easy go ». —
22.55 UK dance. - 23.25 Nieuws.

Woensdag
22 MAART
BRT 1
15.30 Open s c h o o l : thuis-werk III.
16.30 Tip-Top. 18.15 D e
Bereboot 18.20 Het westen
van Samoa. Dokumentaire. —
18.45 Young Daniel Boone (f). —
19.45 Nieuws. - 20.15 Beschuldigde sta op. De zaak Enk Breedenbeek. — 22.05 De echte valse
kunstgeschiedenis van Michel. —
22.40 Nieuws.

BRT 2
20.15 O p eigen grond (film). —
22.30 Les logons de ténèbres.
Klaagliederen.

NED. 1
11.30 Schooltelevisie. — 15.30 Bolke de beer. — 15.40 Zolder, —
16.50 De zelfzuchtige reus. —
17.05 Salty (f). - 18.25 Sesamstraat — 18.55 Nieuws. — 19.04
Van gewest tot g e w e s t — 19.45
Toeristische tips. — 19,50 Politieke partijen. — 20.00 De vrouw
van drie hoog. TV-spel. — 21.05
Het programma met de map. —
21.35 Nieuws. - 21.50 Hoe Yoekong de bergen verzette. — 22.05
Panoramiek.
— 22.35
Studio
sport. — 23,00 Nieuws.

NED. 2
19.04 Kinderen in Thailand. Dokumentaire. — 19.29 Kenmerk. —
20.00 Nieuws. - 20.25 Socutera.
— 20.30 Daar komen de schutters
(f). - 21.00 Groot uur u. - 22.05
Kaatsen. Dokumentaire. — 22.35
Gezien uw leeftijd (f). 23.20
Nieuws.

RTB 1
16.45 Feu vert. - 18.25 Boff. 18.30 Zigzag. 18.45 Nemen
niet-gelovige historici het bestaan

16.10 Nieuws. - 16.15 De zebra'a
Dokumentaire. — 17.00 De legende van «Tabak-Peter». Film. —
17.25 Herr Rossi sucht das glück.
Tekenfilm. — 17.50 Nieuws. —
18.00
Intermezzo-informationen.
— 18.40 Lokalseite unten links, —
19,15 Hier und heute, 19.45
Trick um 4tel vor 8. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Amor. TV-spel.
— 21.45 Bilder aus der wissenschaft — 22.30 Tagesthemen.

D 2
17.00 Nieuws. — 17.10 Arpad, der
zigeuner, (f). — 17.40 Die drehscheibe. — 1820 Ko - ok. —
19.00 Nieuws. - 19.30 Argentinië
en de Wereldbeker voetbal. Reportage. - 20.15 Bilanz. - 21.00
Heute-journal. - 21.20 Starsky &
Hutch (O. - 22.05 Blickpunkt —
22.50 Jakob der Letzte. TV-film. —
0.20 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
13.05 Magazine. — 16.45 L'école
buissonnière. — 1825 Le coffref o r t — 18.30 Ram-dames. —
18.45 De nos clochers. — 18.58
Le coffre-fort — 19.00 Hit-parade.
— 19.30 Nieuws. — 20.00 Brigade
speciale (f). — 21.00 Le fleuve.
Dokumentaire. — 22.35 Les potins
de la comète.

FR 1
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du mercredi, — 17.55 Sur
deux roues. — 18.12 A la bonne
heure. — 18.28 Pour chaque erv
fant. — 18.32 L'ile aux enfants. —
18.55 Le renard a l'anneau d'or (f).
— 19.00 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.43 Eh bien raconte.
— 19.57 Nieuws. - 20.30 Les bijoux de Carina, de Victor, de Patrice OU de Raymond. TV-film. —
21.55 Les grandes enigmes. —
22.50 Nieuws.

FR 2
13.50 L'éloignement (O. 14.03
Aujourd'hui madame, — 15.05
L'homme qui valait trois milliards
(f). - 15,55 Un sur cinq. - 17,55
A c c o r d s parfaits, — 18,25 Isabelle
et ses amis. — 18.40 C'est la vie.
— 18.55 Des chiffres et des lettres. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Les 6 jours d'A2.
- 20.00 Nieuws. - 20.32 Question de temps. — 21.40 Muziek,
een medicijn voor de ziel. — 2 2 2 5
Nieuws.

FR 3
18.35 Jeugdprogramma. — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.40 Tribune libre. 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 La discorde. Film,
— 21.50 Nieuws. - 22.05 Ciné
Regards.

BBC 1
12.45 Nieuws. 13.00 Pebble
Mill. — 13.45 Mister men. — 15.55
Playschool. — 16.20 Touch turtle.
16.25 Jackanory. 16,40
Screen test series. — 17.05 John
Craven's news-round. — 17.10
Grange Hill. - 17.35 Beertje Paddington. — 17.40 Nieuws. — 17.55
Nationwide. — 18.55 To have and
have not (film). — 2030 The Liver
birds. - 21.00 Nieuws. - 2 1 2 5
Hong Kong beat — 21.55 Sportsnight - 22.45 Nieuws. - 23.35
The engineers.
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Lastig

M A A N D A G : Guy Moreau, onze wonderspringer, moet
onder het mes. Hoe kan dat 20'n superwezen overkomen ?
• D I N S D A G : De voetbalbond organizeert de lottrekklng
voor de halve finales van de bekerkompetitie in de lokalen
van de (Waalse) RTB. Er is inderdaad nog een Waalse
ploeg bij •
W O E N S D A G : Er werd door Antoinette
(Spaak) vastgesteld dat Luc Varenne nog «goal» zal
mogen krijsen, ondanks alle taalpuristerij. Merci • D O N DERDAG : De rampen blijven het vaderland treffen:
Merckx moet nu ook «passen» voor Milaan-Sanremo
• VRIJDAG : All wil wel een demonstratie gaan geven in de
Sovjetunie, maar hij wil ontvangen worden door Brezjnev.
Maar of die daar zin in h e e a . . • ZATERDAG: De uitspraak in de zaak voetbalbond—Jef Jurion is nog maar
eens uitgesteld. Nog even en men kan over « pensioen»
gaan klappen • Z O N D A G : Dat maakt dat Pfaff volgend
jaar misschien in Holland speelt Kompensatie voor de
1.000 Hollanders die hier een dikke boterham verdienen ?

Miei is terug 1

Ingevolge de taakiekreten werd de
zwembond gesplitst in taaivleugels. Tijdens het voorbije weekend kwamen
de Vlamingen samen om te zien hoe
ZIJ hun liga zullen organizeren Gemakkelijk IS het niet geweest en naar het
schijnt waren de moeilijkheden vooral
te wijten aan een gebrek aan informatie Verder komt het ons voor dat
men, en dat met alleen in de zwemsport, toch nog wat te veel achterom
kijkt in plaats van vooruit Wij hebben
de indruk dat men toch maar in geringe mate de kans aangnjpt om de
zaken, nu er toch moet geherstruktureerd worden, op een nieuwe manier
aan te pakken. Bijna altijd — ook in
de zwemliga — gaat al te veel aandacht naar de samenstelling van •• het
bestuur», en wordt weinig gedacht
aan andere, vaak belangrijker problemen, zoals de demokratizering van de
sport de vermenselijking in de betrekkingen, de Vlaamse zelfstandigheid,
maar wellicht zijn dat allemaal zaken
die nog aan bod komen, eens dat de
eerste verwarring achter de rug is.
Nooit genoeg
De Europese
kampioenschappen
kunstschaatsen zijn nog maar pas
achter de rug. En voila, men is al met
wereWkamptoenschappen bezig. Met
dezelfde vedetten uiteraard, en wellicht met dezelfde kampioenen. Of
ongeveer Wij, die boersweg altijd
maar denken in termen van besparing
en zo, dachten dat het met één kampioenschap ook wel zou gaan. De Europeaan die best geklasseerd staat in
het wereldkampioenschap, zou dan
meteen ook Europees kampioen zijn
Maar dat zal wel veel te simpel zijn
Daarenboven zal het financieel wellicht interessant zijn kampioenschappen in te richten. Men krijgt daar
allicht wat subsidies voor, wat TVrechten, en aan officiële titels moet
men doorgaans met veel prijzen toevoegen En de mensen krijgen toch
nooit genoeg van kamptoerwchappen
allerhande.

Waarom ?
Het IS in België altijd een gezonde traditie geweest dat wie l)est presteerde
in Belgische kampioenschappen ook
aangeduid werd voor Europese of
wereldkampioenschappen. Systeem
waar wellicht een en ander op aan te
merken is, maar dat ergens toch enige logika bevat Voor onze veldloopsters heeft men het nu eens anders
gedaan. Na het Belgisch kamptoerv
schap wist men blijkbaar niet genoeg.
Men heeft de meisjes enkele dagen
later nog eens door het veld laten
klossen. Behalve één, die om een of
andere reden met moest meelopen
om aangeduid te worden. Na die tweede veldloop hebben de kenners nu
blijkbaar wél klaar kunnen zien, want
nu het)ben zij een ploeg samengesteld.
Eerlijk gezegd, wij begrijfjen dat niet
goed. Bestaat er geen gevaar dat
men herkansingen kan blijven organizeren, tot er de jongens en meisjes bijzijn die men graag heeft? Waarmee
wij absoluut niet willen zeggen dat dit
nu zou gebeurd zijn.

Uitgesteld
Men herinnert zich dat Cassius Clay,
alias All, enkele weken geleden voor
de eerste keer sedert vele jaren klop
kreeg, en daarmee zowaar wereldkampkaen-af was. De nieuwe kannpioen is Leon Spinks. Het was onmiddellijk zonneklaar dat er een revanche
moest komen, tussen Clay en Spinks,
ook al was er al een nieuwe kandidaat aangeduid Norton namelijk. Die
zal nog wat moeten wachten Ondertussen was er al een herkansing
gepland, en die was zowaar voorzien
in Zuid-Afrika. Maar dat heeft in de
States zo'n storm van verontwaardiging veroorzaakt (men vindt daar dat
de zwarten m Zuid-Afrika al te erg
onderdrukt worden), dat men van die
match voorlopig heeft moeten afzien.
Het wachten is nu op een gelegenheid, waartegen men nergens bezwaar zal hebben. Ondertussen is
Cassius Clay TV-vedette. Dat ligt hem
even goed.

BOK: kultuurbeest
Miei is terug! Na zijn tweede plaats In de Europese 3.000 meter haalde hij als eerste de meet In het duel Europa-VSA te Milaan. Miei is
terug, het verheugt o n s !

Diskriminatie
Wij lezen in « Les Sports » dat er in Italië een reglement bestaat op het sanitar in de sportinstallaties Men moet,
akjus het reglement één WC en drie
« pissijnen » voorzien per 200 mannen.
Ook de dames mogen niet vergeten
worden. Per 1000 vrouwen moet één
WC voorzien zijn Dat is natuurlijk een
ware disknminatie. Eén -gelegenheid » per 50 venten en één per 1000
vrouwen De dolle mina's hadden het
moeten meemaken I Al is het nu
natuurlijk wel zo dat de dames niet
zoveel bier zjabberen als ze naar de
voetbal gaan als de mannen. Maar
dat kan nog komen. En dan lijkt er ons
nog een probleempje te bestaan. Als
men nu een stadion bouwt, hoe kan
noen dan weten hoeveel mannen en
hoeveel vrouwen er gaan komen kijken f En hoe dan het aantal toiletten
berekenen ?

Konkurrentle
Sedert enkele weken kan men in België op een gemakkelijke manier veel
geld verdienen, namelijk met het kansspel «Lotto». En veel Belgen zijn er
blijkbaar op uit eens een flinke hap
geld te verdienen, want het dient
gezegd dat Lotto sukses kent maar
daarmee wordt er minder gepronostikeerd. Op de paardenwedrennen en
op de voetbalmatchen. De inkomsten
schijnen daar een flinke deuk te hebben gekregen En dat heeft gevolgen.
De voetbalbond krijgt bij vooriseeld
een procent op de' totaalontvangst
van de pronostiek bij wijze van auteursrechten op de voetbalkalender.
Verminderen de inkomsten, dan vermindert het procent Daarenkxjven
gaan de ta.ksen op de pronostieken
ook naar de sport Minder inkomsten,
minder taksen, minder subsidies. De
ene zijn brood is de andere zijn dood.

Perskonferenties zijn er iedere dag
wel etfendertig. Zoveel dat de journalisten met meer weten waar eerst
naartoe te rennen. Vooral omdat op
dergelijke konferenties niet steeds
denderende dingen verteld worden.
Geen verbazing dus dat er ook nog
maar eens een perskonferentie werd
gefiouden in verisand met de Olynnp>i8che spelen in 1980 in Moskou.
Geen verbazing ook Luc D'Hoore te
horen verklaren dat hij en zijn ministene alles zullen doen voor de medische
voorbereiding en begeleiding van de
troetelkinderen die naar Moskou zullen gaan. Dat is bijna vanzelfsprekend, vermits dat van de Luc and his
band verwacht wordt voor alle Belgen, ook de met-Olympische.
Matige verbazing ook maar voor de
aankondiging dat het Olympisch komitee «madolles» te koop aanbiedt De

Arm
Het voordeel van het schrijven van
een sportrubnekje in een weekblad is
dat je het sportnieuws een hele week
kan laten samenkomen, om het dan In
één forse ruk te doorworstelen. Het
nadeel ervan is dat er een berg sportproza samenkomt en dat het met
altijd erg opwindend is die tientallen
en tientallen bladzijden uit te spellen.
Daarentxjven is sportnieuws na een
paar dagen in veel gevallen al erg flauwe kost Neem nu de voortnje week.
Er waren een heleboel belangnjke
sportevenementen. Wereldkampioenschap schaatsen. Europese zaalatletiek. Voetbalkompebte. Een stel koersen. Panjs-Nice Maar wat is er na
een week nog over te vertellen. Wie
weet nog wie tweede was in Panjs-Nice. Het IS eigenaardig met al die sport
Het doet passies oplaaien. En een dag
nadien is alles vergeten. Een konsumptie-artikel bij uitstek. Misschien nog
best zo.
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Andernftans pluimen
Jaak Lecoq maakt zich in zijn gazet
een beetje dik over de trekking van
de halve finales van de beker van België, en wij kunnen hem geen ongelijk
geven. Voor de eerste keer gaat de
trekking niet door in de lokalen van de
voettsalbond, maar in die van de RTB.
Men heeft het namelijk nodig geacht
dat alle Belgen te land en te zee getuige zouden zijn van die trekking, en
dat het gemakkelijker was met vier lotjes naar de RTB te komen dan met
opnamematerieel naar de bond. Daarmee krijgt de TV echter een serieuze
pnonteit op de geschreven pers. Als
men dan verder nog weet dat de
beker van België een initiatief is van
«LesSports», dan begrijpt nNën Jaak
Lecoq wel een t)eetje waar hij
schnjft: « Wij voelen ons zo een beetje als de man die een parelsnoer
koopt voor zijn vrouw... om met een
andere uit te gaan.»

^ ^ ^

opbrengst daarvan moet dan weer de
grote onkosten dekken verbonden
aan een veldtocht naar Moskou, met
zoveel toekomstige overwinnaars en
nog meer begeleiders.
Wel verbazing — van onzentwege
dan toch — om wat Mollet ten slotte
nog vertelde over een akkoord tussen regering en BOK Het Olympisch
komitee is namelijk erkend als kulturele vereniging, en dat betekent dat
men de giften die men aan het OK
schenkt mag aftrekken van de belastingen.
Dat kan financieel interessant zijn,
een beetje voor de schenkers, maar
heel veel voor de Olympiërs. Wij kennen pjersoonlijk zo'n héél beperkt kultureel vereniginkje — om een of andere reden ook erkend — dat het dank
ZIJ die erkenning en de eruit voortvloeiende schenkingen zó goed stelt op
geldelijk gebied dat kulturele prestaties zowat overbodig zijn geworden.
Ge moet het maar gedaan krijgen.
Met het BOK zal het wellicht niet zo'n
vaart lopen, maar wij vragen ons toch
af wat er kultureel is aan zijn doelstellingen Een aantal topsporters —
waaronder verschillende mensen die
in feite profs zijn — in de gelegenheid
stellen gekd te verdienen? Een aan«kulturele» verenigir>g erkend knjgen
een prima geklbelegging wordt En
En daarmee zijn wij onvermijdelijk
alweer in de politiek — wat is sport
anders ? — verzeild. Maar het begint
er zo een beetje op te lijken dat een
«kulturele» vereniging erkend krijgen
een prima geldbelegging wordt En
dat kon toch nooit de bedoeling zijn ?

Op 8 maart gaf Armand Pien in het
planetarium al zijn 500ste vertoning,
en bij die gelegenheid werd ook de
100.000ste bezoeker — die er een
dubbele was, want een Vlaamse en
een Franse — bij lottrekklng aangeduid.
500 vertoningen en 100.000 bezoekers : een bewijs dat het planetarium
in een behoefte voldoet Vooral van
Vlaamse zijde, zoals A. Pien vertelde, vermits de Vlamingen talrijker
komen opdagen dan de Walen —
ondanks het feit dat in Vlaanderen
ook nog verschillende volkssterrenwachten werken en in Wallonië bij
ons weten geen. Anderzijds schijnen
de Vlamingen alleen in groep de
drempel van het planetarium over te
durven, want individuele bezoekers
zijn zeldzaam.
Overigens gebeurde in het planetarium al heel wat meer dan voorstellingen voor het publiek. Er waren
werkprogramma's met studenten
van verschillende universiteiten. Er
worden regelmatig lezingen gehouden door vooraanstaande astronomen, Vlaamse en Franse, waarvoor een verheugende belangstelling bestaat Er zijn regelmatig de
vergaderingen van amateurwetenschappers, en dan vooral van de Vereniging voor Sterrenkunde. Vereniging die steeds maar uitbreiding
blijft nemen, en ook daar zit het planetarium beslist voor iets tussen.
Ter gelegenheid van de 300ste vertoning werd ook een nieuw programma voorgesteld. Het heet « Schijn
en werkelijkheid >, en handelt vooral
over het onthutsende geheel van
bewegingen in het heelal, bewegingen die ons, op aarde, zo vaak
parten speelden in onze pogingen
om een kosmosbeeld op te bouwen.
Het nieuwe programma is didaktischer en wetenschappelijker dan het
eerste, maar dank zij een droom van
een inleiding, en een korte uiteenzetting over de historische ontwikkeling van ons wereldbeeld, kan ook
de volslagen leek de gedachtengang
volgen, en zelfs als hij dat niet zou
kunnen, ten volle genieten van de
indrukwekkende beelden op de reusachtige koepel. Het programma zal
uiteraard hier en daar nog wat bijgeschaafd worden. Er zijn onvermijdelijk details die maar definitief op
punt kunnen gesteld worden, ondanks maanden voorbereiding, eens
dat men de reakties van de bezoekers kent Dat weet iedereen die op
welke wijze dan ook aan de weg timmert Laten we dus kort zijn : een prima onderwerp, een uitstekende inhoud, een groot programma.
Een speciaal bravo toch nog voor de
man die in feite de begrippen omzet
in beelden — en welke, zeg — de
operator. Jan Keupens begon met
dit werk in feite als amateur. Door
zijn grondige kennis en grenzeloze
toewijding werd hij in een minimum
aan tijd een grootmeester in het vak
Het duo Pien-Keupens kan niet anders dan ons in de toekomst nog
prachtige prestaties aanbieden.

•PI

En zoals blijkt uit het aantal bezoekers : het wordt op prijs gesteld.

Slap
Verleden week werd de rittenkoers Parijs-Nice gereden. De koers naar
de zon. Zij werd gewonnen door de Nederlander Kneteman. En er
reden ook een aantal Belgen mee. Voor zover men dat rijden kan noemen, natuurlijk. Zij hebben namelijk met trosjes tegelijk de pijp aan
Maarten gegeven. In zoverre zelfs dat de inrichters te verstaan hebben
gegeven dat zij de 'p'tits Beiges- nog geen plaats waardig achtten in
het vliegtuig dat hen normalerwijze
weer naar het vaderland moest
brengen, na afloop van de feestelijkheden. Ach, de wielrennerij is een
business, en de renners zijn beroepsmensen. Waarom ze de ene keer
opgeven, er rpet de klak naar gooien, of rijden lijk strijkijzers, en
de
andere keer koersen dat de stukken eraf vliegen, dat zal wel hun
beroepsgeheim zijn. Laten we enkel bestatigen dat het deze keer hele
slappe koffie was.

i
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Van sportpolitiek naar
politieke sport te Bonheiden ?
Op de door burgemeester Saenen aangekoridigde oprichting van een gemeentelijke Sportraad kwam heel wat protest, niet in het minst vanwege de verantwoordelijken van de sektie « Sport én Ontspanning » in de gemeentelijke kultuurraad. Oeze mensen voelden zidh door dit initiatief van de h. Saenen duidelijk
gevizeerd en hebben dan ook het g«neentebestuur hun ontslag aangeboden.
•; De Vl>gemeenteraadsfraktie Bonheiden-Rijmenam heeft zich tüj mondö van
haar voorzitter Willy Bogaerts voHedig achter de beslissing van de komiteeleden van de sportsektie geschaard. De Volksunie is inderdaad van oordeel dat men
langs de nieuw op te richten gemeentelijke sportraad streeft naar een pseudosportraad van partij-gebonden personen, ip.v. naar een efficiënt en deskundig
werkend orgaan op sportgebied.
,^ '
Van primordiafd belang is en blijft dat aHo verenigingen, zowel rekreatieve,
socio-kulturele als kompetitieve vertegenwoordigd zijn. Met dit doel voor ogen
zal de Volksuniefraktie in de gemeenteraad het initiatief van burgemeester Saenen met meer dan kritische belangstelling volgen, vooral daar de burgemeester
het niet nodig heeft geacht zijn voorstellen aan de gemeenteraad te laten kennen alvorens de plaatselijke sportverenigingen voor voWongen feiten te p>laat-

SPECIAUSTVOOR
AL UW FEESTEN 1
Verzorgde keuken,
demokratische prijzea
uitgelezen dienstbetoon
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Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/8158.41

EDEGEM: Info- en debatavond over « Recht op artjeid - betere
tewerkstelling» met WiHy Desaeyere, volksvertegenwoordiger
eri Marcel de Neckere, hoofdredakteur Linka Om 20u. 15 i n .
zaal «Drie Eïken», Eikenstraat 128.
17 BERCHEM: Wijnavond om 20u.30 in zaal «Centrum Zurenborg», Dageraadpjlaats 4,~ te Antwerpen.

«Wij» ais geschenk?
U kan een geschenkabonnement op
het weekblad «Wij» storten voor
iemand onzer lederr die niet zo goed'
bij kas zit Stort 500 fr. op onze bankrekening: 404-3036801-74 van VUAntw. Stad metvermetóing; geachenkabonnement

20

UER: Ward Hermans spreekt over tragedie 14-18 en volgende
jaren.. Inleiding door Walter Luyten, Dosfelinstituut Om 20 u. in
zaai van café Breugel, Gïrote Markt Organizatie van VUVA.
21 HERSELT: Kantonnale samenkomst om 20u. in «Ten Den»
Denstraat 2. Gastspreker: volksvertegenwoordiger Nelly Maes.
Bijeenkomst voor het kanton Westerlo.
31 WOMMELGEM: Kwis voor Wommetgemse verenigingen om
20 u. in zaal Keizershof, Dasstra^t 24. Inkom gratis.

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN - PARÜfcbbU
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H |
Steenhouwersvest, 5 2 Antwerpoi Tel. 03.31.3.'^

Vormingscentrum Dosfel deelt mee
Bergwandelen in
Oostenrijlc

Herent: een straatlopersafdeling
Herent samenvoeging van de gemeenten
Herent
Veltem-Beisem,
Winksele, gelegen tussen Leuven en
Kortenberg; nog beter gekend als de
gemeente waar VU-Volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers zijn thuishaven heeft.
De Volksunie, met 4 man sterk in de
oppositie, is er de meest aktieve p>olitieke partij. Niet alleen in de gemeenteraad waar Roger Overloop, Martine
Swaelens, Jef Bisschop en Rik De
Deken het de CVP-BSP meerderheid
vaak bijzonder lastig maken.

De dienst Europ>eese Volkshogeschool van het Vormingscentrum Ld.
Dosfel heeft voor belangstellenden
tweemaal 30 plaatsen beschikbaar in
i e periodes 29.7.78 tot 12.8.78 en
12.8.78 tot 26.8.78 voor een vakantie
«bergwandelen» te Obertauem In
Oostenrijk De deelnemers verblijven in
RIjkssportcentrum Obertauem in kamers van 1, 2 en 3 personen.
De groepsreis gebeurt per trein 2e
klasse met couchettes (desgevallend
kan men ook met eigen vervoer).
Deelnemingsvoorwaarden:
Individueel vanaf 16 jaar en gezinnen met
kinderen vanaf 3 jaar.
Réis- en verblijfkosten: -1-21 jaar;
8.050 fr.; 12-16 jaar: 7.600 fr.; 4-12
jaar: 6.100 fr.; 3-4 jaar: 4.850 fr.
Inschrijven en inlichtingen: Vormingscentrum Ld. Dosfel, Tribune-

Lieve Kuijpers verzoekt een e toes a&ft d rondissementsvoorzitter
en
gemeenteraadslid Rik De Deken om namens de VU-afdeling bloemen
enz. te geven aan Ann Christy na haar denderend optreden op het
afdelingsdansfeest
andermaal door onze straatlopers.
Toppunt van aktie (voor zover er
geen verkiezingen zijn) is ons jaarlijks
dansfeest dat steeds een denderend
sukses kent Hoe kan het anders;
huis-aan-huis worden in de ganse
gemeente kaarten verkocht Voor de
tombola worden 400 waardevolle prijzen opgehaald of gemaakt door de
vrouwelijke medewerkers.
Een opiniepeiling, naar aanleiding van
het «Jaar van het Dorp», op basis
van een representatieve steekproef,
vergde heelwat huisbezoeken. De resultaten van de pelling worden in de
plaatselijke «Wij» afgedrukt en dienen als werkinstrument voor de frak-

tie in de Gemeenteraad.
Tussendoor kolporteren met «Wij»
en lidkaarten en abonnementen hernieuwen. Vanwaar dit entoeslasme?
Omdat we erin geloven. Daarom beslisten bestuur en mandatarissen om
samen met de menser> uit onze tweede kring in het kader van de aktie « Nu
het doel bereiken » ons speciaal toe te
leggen in de komende maanden op
het werven van nieuwe leden en abonnementen.
Herent een afdeling met wind in de
zeilen... omdat we overtuigd zijn dat
straatlopen de politieke weer-maker
Isl

Spijtige evolutie in liulturele raad van Asse
De kulturele raad, die gegroeid Is uit het 11 juli-komitee op het einde van de
jaren 1960 kende een vlotte, suksesvolle opgang In een geest van samenwerking en verdraagzaamheid zonder of met weinig partij-politieke inmenging.
Deze pluralistische geest sierde de kulturele raad.
De laatste vergadering van de kulturele raad op 16 februari jl is echter een
triest schouwspel geworden van verpolltizering van deze raad en dit na een
zorgvuldige voorbereiding van bepaalde personen uit CVP-middens.

Valse start
Deze CVP-militanten in de Kulturele
Raad zouden best hun eigen artikel
« Kulturele raad verijdelt ijlings machts-
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greep van Jong-Asse » eens herlezen.
Het werd geschreven in november
1973 in «Omtrent Asse» toen Jong
Asse één vertegenwoordiger in de
gemeenteraad telde, wat aantoont
hoe overtrokken dit artikel was.
Hierin staat o.a. «De raad mag geen
drukkingsmiddel worden, en vooral
geen « parallelle gemeenteraad » in de
greep van «enkelen». Op dat stuk
heeft Asse reeds zeer slechte ervaringen. Het politiek trouwtrekken van
sommigen binnen de eerste samenstelling van deze raad maakte haar
als adviesorgaan vleugellam.»
Dit is hetgeen zij nu juist toepassen.
Het waren toen waarschijnlijk uitgeschreven wensen.
Deze CVP-militanten zullen oogsten
hetgeen zij zaaien. Ze zullen de andere verenigingen automatisch dwingen
een tegenblok te organizeren om nog
iets van het pluralistische karakter te
vrijwaren.

Doelstelling verwezenlijken
Een kulturele raad is ten dode opgeschreven indien er een partijpolitiek
steekspel opgevoerd wordt De werkelijke doelstellingen komen hierdoor
in het gedrang namelijk «samenwerking, aktivering en vooral de participatie van de burgers aan het overheidsbeleid verstevigen ».
Daarom dienen de verenigingen niet
noodzakelijk pluralistisch gestruktureerd te zijn maar zich wel « verdraagzaam » te gedragen en standpunten in
te nemen, die met vooraf gedikteerd
werden door partijcenakels.
Spijtig genoeg zijn er weinig verenigingen, die een spreiding van haar
leden heeft over alle bevolkingskategorieén en dit zowel wat stand, geslacht en leeftijd als wat politieke of
filosofische overtuiging betreft m.a.w.
die de brede basis van de bevolking
vertegenwoordigen. Het zijn verenigingen zoals het Rode Kruis, leefmilieuverenigingen en aanverwante, ornitologische verenigingen, wijkverenigingen, toneelverenigingen, heemkundige kringen...
Deze verenigingen verzekeren gelukkig nog het pluralistisch karakter van
de raad zodat de machtsgreep nog
kan afgeweerd worden.

straat 14, 1000 Brussel. Tel. 02219.12.02 van 9 u. tot 17u.
Uiteriijke inschrijvingsdatum: 8 apri
1978.

Nieuwe publilcatie
Heeft u reeds de jubileumuitgave
naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Vormingscentrum Ld.
Dosfel ?
Dosfeldokument 15-16:« Vlaamse Beweging na 1945-- Bibliografie 19701975» door Willem Van den Steene.
Kostprijs: 265 fr.
Nog steeds beschikbaar; Dosfeldokument 10-11 :« Vijfentwintig jaar Vlaanrv
se Beweging - Bibliografie 1945-1970'
door Guido Provoost en Willem Van
den Steene. Kostprijs: 150 fr.
Te bestellen bij het Vormingscentrum
Ld. Dosfel, Dienst Publicaties, Bennesteeg 4 te 9000 (Sent door storting op
bankgiro 068-0640740-82.
Bij bestelling van beide dokumenten
bedraagt de kostprijs slechts 365 fr.

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA
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Propagandamachine
De afgevaardigden van de KWB-,
KVLV- en KAV-afdelingen ontpopten
zich, dikwijls zonder hun bestuur te
raadplegen, als fanatieke CVP-militanten. Trouwens het is zover gekomen
dat 20 % van de aanwezige afgevaardigden van de verenigingen bestuurslid zijn van de lokale CVP-afdeling. Er
wordt hiervoor al vooraf en afzonderlijk vergaderd door deze mensen om
een gezamenlijk standpunt in te nemen precies al gold het een gemeenteraad.
Trouwens het ACW-Asse organizeert
een verdachtmakingscampagne tegen «de kulturele dienst van de gemeente » omdat deze dienst« niet neutraal» zou zijn (lees «niet-CVP» zou
zijn).

UERïKoncertdvond met de Wiener Söngerknaben inde KHartkerk. Antwerpsesteenweg, om 20 u Ingericht door v i w . Vlaamse Kring. Inkom: 300fr. Kunnen bekomen worden bij VU-bestuursleden.

16

BRABANT

Een straatlopers-afdeling. Het straatlopen begon voorgoed tijdens de vorige verkiezingen toen bij de getulgenisaktie bijna alle 5.100 huizen in de
gemeente het bezoek kregen van een
VU-mandataris of bestuurslid. Naar
aanleiding van de protesten tegen de
Herentse stinkfabriek Coral-Metal
werden zowat 800 van de ongeveer
1.300 protestbrieven ingezameld door
bestuur, mandatarissen en de zogenaamde tweede kring. Tegen het afbreken van een kollektieve tv-antenne
in de woonwijk Den Dries verzamelden bestuursleden samen met enkele
inwoners van de wijk de handtekeningen van de inwoners ter onderstemming van een aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen gerichte petitie. Acht keer per jaar verschijnt de
plaatselijke «Wij» die 4 maal door
eigen mensen In de bussen gestoken
wordt De vier overige nummers, met
publiciteit van de plaatselijke handelaars, worden verspreid via de post
Het ophalen van de publiciteit gebeurt
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AARSCHOT: VU-ledenvergadering om 20 uur in 't Wit Toreke.
Spreker: Dirk Van de Weyer over « Welzijn in onze gemeente ».
WEMMEL: VU-gespreksavond over « Aktuele Vlaamse politiek
en een blik in het verieden ». Sprekers: Kameriid Willy Kuijpers
en senator Rob Vandezande. Om 20 u. 30 in café Centrum,
Merchtemsesteenweg 87.
BRUSSEL: VU-ledenvergadering om 20u. in Graaf van Egmont J. Van Praetstraat 28. Gastspreker: Toon van Overstraeten, over « Nu het doel bereiken en Egmont».
AARSCHOT: VU-bal om 21 u. in zaal Witte Molen. Ter gelegenheid van 10-jarig bestaan van de plaatselijke VU-afdeling zal
een afdelingsvlag op het bal overhandigd worden door kamerlid
Willy Kuijpers. Inkom • 50 fr.
BOORTMEERBEEK, HEVER, SCHIPLAKEN : jaariijks voorjaarsbal om 20 u. in zaal « De Welkom » te Schiplaken. Orkest: The
Wigs. Inkom 60 fr. Kaarten 50 fr.
ALSEMBERG: 5e pensenkermis in het «Gildenhuls», Keri<straat 22 te Dworp 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: VVVG-groot bal om 19u.30 in zaal Excelsior, Kerkstraat Orkest: The Donkeys.
GOOIK: VU-bal in zaal V. Herremans, Dorp. Om 21 uur.
SCHEPDAAL: Haantjes- en biefstukkenkenmis vanaf 18 uur in
zaal Select Station. Ook op 19/3 vanaf f2 uur.
GRIMBERGEN : Lente-VU-ledenfeest om 20 u. In zaal Wauxhall.
Prijs: 450fr. Inschr bij Andnes Poppe, Spaanse Lindelaan 137.
BRUSSEL: provinciale slotmeeting in het Paleis voor Schone
Kunsten om 15 uur.
MOLENSTEDE: VU-lentedansfeest om 20 u. 30 in het Berkenhof, Turnhoutsebaan 3.
TERALFENE: VU-bal in zaal Gildenhuis om 20 uur
BERG: 11e VU-lentebal om 20 u. 30 in de Fauna-Flora met
Games Brothers.
HPFSTADE: Diavoorstelling « Dwars door Oceanië - deel 1 »
om 20 u. in zaal « Sportwereld», Direestraat Sprekers: Marcel
en Liza De Smet Organizatie: Vlaamse Vrouwen Kring.
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VU-fraktie Vilvoorde geeft
„Vlaamse Leeuw" aan Gelders

V.T.B, REISTIPS

MALLORCA
in het laagseizoen
Burtengewoon voordelige reizen met niet te evenaren prijzen!
Enkele voorbeelden zullen U overtuigen. Vergelijken hoeft U niet meer, maar
vi/el onmiddellijk vastleggen, indien U ervan vi/enst te genieten.
4 0 0 f r . vermindering indien heen- en terugreis op donderdag'
Puerto Solier, reeds 18 jaar een tweede tehuis voor tienduizenden V.T.B.leden. Er is een keuze uit hotels en appartementen.
Reissom per persoon
vol pension
vol pension
vol pension
vol pension
vol pension
2 pers.
3 pers.

Hotel Mar Bell*
Hotel Porto Soller**
Hotel Esplendido***
Hotel Eden*"
App. Atalaya Club
App Soly Sombra
(logies alleen)

9/4
14 dagen
7.310
8.630
8.450
8.650
7.650
4.195
4.020

22/4,26/4
16 dagen
7.890
9.990
10.390
10630
8.890
4695
4.345

30/4 tot 18/5
15 dagen
7.620
10.210
9990
10.210
9.130
5.195
4.845

Santa Ponsa, sedert verleden jaar een nieuwe suksesrijke bestemming in het
V.T.B.-groepsreizenprogramma. Verblijf uitsluitend in Iberotels, een waarborg
van kwaliteit. — Buitengewone kortingen voor kinderen, die elders niet gegeven worden.
Reissom per persoon
Hotel Santa Ponsa Park*** half pension
Hotel Bahia del Sol***
half pension
Hotel Columbus***
vol pension

9/4
14 dagen
7.640
8.170
8.410

22/4
16 dagen
8.940
9.650

-

30/4 tot 7/5
15 dagen
9.990
10.560
10.830

Let wel I Luchthaventaksen en het uitgebreid verzekerings- en dienstenpakket « Reis + ", zoals steeds, inbegrepen.
ALLE INLICHTINGEN:

VLAAMSE TOERISTENBOND
ST.-JAKOBSMARKT 45, 2000 ANTWERPEN
TEL. 031-31.76.80
Verg. nr. 1185- Kat. A

Sedert de Installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad v o o r de fusiegemeente Vilvoorde-Peutie, ruim 14 maanden geleden, is er op het plaatselijke politiek toneel heel wat veranderd.
De Volksunie-Vilvoorde die met 2 zetels versterkt uit de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976 kwam, heeft zich als harde en korrekte oppositiefraktie méér dan noodzakelijk weten te maken. Hieraan is zeker de jarenlange
ervaring van onze 2 VU-raadsleden Erik Clerckx en Albert Lesage niet
vreemd.
De éne als échte Vilvoordenaar die via het sociaal-kultureel leven en zijn
doorgedreven werkkracht in de politiek terecht kwam, en de andere die reeds
jaren lang in de vroegere deelgemeente Peutie schepen van Openbare Werken was.
Vanaf het begin w e r d door onze V U fraktie, bij monde van Erik Clerckx,
omzeggens in elke gemeenteraadszitting geïnterpelleerd.
Beknopt weergegeven o.m. de volgende p u n t e n : samenstelling en bijeenroeping
gemeenteraadskommissies,
werking der adviesraden zoals Jeugdraad, Kulturele Raad, Adviesraad
voor Zelfstandigen e.d., rangschikking
van monumenten en landschappen,
betoelaging aan Vilvoordse verenigingen, en de andere hete politieke
hangijzers zoals de kwestie van het
stedelijk zwembad, de aanleg van bijkomende tennisvelden in het Stadsdomein Drie Fonteinen, de afvalverbrandingsoven, de samenstelling van de
nieuwe Raad van Beheer der stedelijke biblioteek. de speelstraten, de parkeermeters,
de
stadskernvernieuwing, het O C M W , Havi-TV, enz.
Intussen w e r d de Vilvoordse BSPCVP-meerderheid reeds duchtig door
elkaar geschud omwille van ernstige
meningsverschillen binnen deze koali-

NIEUW DIEST

Een 14-daagse met gevolgen
in aanwezigheid van Karel Van Reeth
kwamen de bestuursleden van de
drie VU-afdelingen in de fusiegemeente Diest samen. Het ging hier om een
werkvergadering omtrent de gestarte
aktie « Nu het doel bereiken ».
Karel moest al vlug vaststellen dat hij
hier te doen had met een ploeg, die
weinig of geen problemen maakte.
Buiten het feit dat er nog altijd onvoldoende werkkrachten zijn, is de V U F)teeg hier zeer aktief.
Tijdens de aktieveertlendaagse organizeerde de VU-Nieuw Diest een
volksvergadering met Joos Somers in
het Berkenhof te Molenstede. Deze
bijeenkomst ging door op 10 maart.
Het streekblad «Wij in Nieuw Diest»
zal verschijnen op 7.900 eksemplaren.
Inmiddels zijn meerdere mensen aan
de huisbezoeken toe. In dat verband
dient gezegd dat Raymond Van C o m pel op zijn eentje
reeds bijna 200
mensen heeft bezocht.
De Volksunie van Nieuw Diest zal
ook een afficheslag organizeren met
als tema «operatie Vlaamse Staat».
Inmiddels verscheen op 16.000 eksemplaren een advertentie in een belangrijk reklameblad. Hier wordt de nadruk nog eens op de Vlaamse Staat
gelegd. In dezelfde advertentie wordt
de bevolking opgeroepen kennis te
nemen van de teksten van het gemeenschapspakt. Deze kan men gratis verkrijgen op het sekretariaat V U Nieuw Diest Terwijl deze punten ernstig worden voorbereid, komt er ook
nog een VU-Lentedansfeest op Paaszaterdag 25 maart in het Berkenhof.
D e bestuursleden hebben ook de verbintenis aangegaan de abonnemen-

tenstand in de fusiegemeente met minstens 20 % te verhogen.
Allen hebben zij ook de aanvraag
ingediend om straatloper te worden,
indien ze dit eigenlijk al niet lang
waren. Naast dit alles wordt extra aandacht besteed aan de leden via de
tweemaandelijkse leden-Info.
Bij het slot van de vergadering w e r d
nog een komitee samengesteld dat
de organizatie in handen zal nemen
voor het bezoek van minister De Bruyne aan Diest en omgeving. Dit wordt
beslist een opmerkelijke gebeurtenis,
waarover w e het later nog zullen hebben. Kortom, de V U in Nieuw Diest
blijft niet bij de pakken zitten. Hier had
men beslist geen aktieveertlendaagse
nodig om te werken.
Herinneren wij er nog aan, dat onlangs een druk bijgewoonde informatieavond over het gemeenschapspakt
w e r d georganizeerd, terwijl ook de
informatievergadering over de gewestplannen zowat 200 mensen bijeenbracht.
Een perskonferentie bracht het V U -

tiepartners zodat de BSP-schepen
Van Lierde onlangs ontslag nam.
Ook wat de taaitoestanden betreft
werden, op verzoek van onze V U fraktie, reeds heel wat scheve geplogenheden rechtgezet Het is immers
zo dat er op dat stuk nog héél véél te
doen IS, spijts het schijnbaar Vlaams
bewustzijn van de meerderheidspartijen in Vilvoorde.
Nog onlangs had er op het stadhuis
een incident plaats toen ons raadslid
Erik Clerckx een ontvangst van een
gouden bruiloft veriiet waarop de
«rode leeuw» burgemeester Gelders
nogmaals de plechtigheid in het Frans
liet doorgaan. De week voordien was
dit ook gebeurd waarbij door onze f raktieleider hierover zwaar geïnterpelleerd w e r d in de gemeenteraad.
Wij weten het, dit zijn niet dé grote
gebeurtenissen die de krantekoppen
halen, zoals het terugsturen van
Franstalige briefwisseling. Het is trouwens zover gekomen in Vilvoorde dat
bepaalde leden van het schepenkollege de pers intimideren door brieven te
sturen aan de plaatselijke perskorrespondenten om hen te verzoeken zo

Wensen voor
Jozef De Troyer
O p weg naar de konfrontatie
tussen minister Rik Vandekerckhove en Paul Daels over
het Egmontpakt, georganizeerd
door V U J O - L i m b u r g en de V U afdelingen
van het
kanton
Maaseik, is de heer Jozef De
Troyer, ondervoorzitter van de
WO,
het slachtoffer geweest
van een verkeersongeval. Hij
moest in Dilsen optreden als
moderator. Hij werd met zware
verwondingen naar het ziekenhuis g e b r a c h t In naam van alle
aanwezigen op de konfrontatie
wensen wij de h. De Troyer
spoedig beterschap.

beleid in Nieuw Diest aan de orde, terwijl tijdens een perslunch de partijstruktuur w e r d voorgesteld, in aanwezigheid van kameriid Kuijpers.
Nu het doel bereiken, is voor de V U in
Nieuw Diest zeker geen leuze voor
veertien dagen, maar een opdracht
voor de vele jaren, welke voor ons liggen.
Willy Somers

weinig mogelijk de standpunten van
de V U en andere oppositiepartijen in
hun verslagen te vermelden I
Klap op de vuurpijl was het antwoord
van BSP-burgemeester Gelders die tijdens de jongste gemeenteraadszitting nog maar eens bewees dat zijn
écht Vlaams bewustzijn ver te zoeken is.
O p een tussenkomst van Erik Clerckx
die met aandrang verzocht in de toekomst bij officiële plechtigheden ook
de Vlaamse Leeuw te spelen, antwoordde hij doodernstig dat men er
nog met in geslaagd was de Vlaamse
Leeuw op fonoplaat te vinden, en dat
Clerckx daarvoor wel kon zorgen I
Nog vele andere politiek geladen problemen staan in Vilvoorde op stapel.
Z ó o.a. de samenstelling van de nieuw e Raad van Beheer van de Stedelijke Biblioteek Lauwers-Van Ootegem,
waarbij door de VU-Vilvoorde officieel klacht w e r d ingediend bij de Vaste Nationale
Kultuurpaktkommissie
op 6 februari 1978.
Toen de schepen van Kuituur op 8
december 1977 het nieuwe reglement
ter stemming legde in de gemeenteraad waarschuwde onze VU-fraktieleider reeds dat één en ander niet komform was met de bepalingen terzake
van het kultuurdekreet d.d. 28 januari
1974. Maar toch w e r d er weer geen
aandacht aan besteed door de Vilvoordse BSP-CVP-meerderheid met
het gekende gevolg.
Eén zaak staat v a s t : de Vilvoordse
Volksunie is er via haar tweekoppige
fraktie in de gemeenteraad in geslaagd een realistische en opbouwende politiek te voeren, die in de toekomst zal worden verdergezet I

OPTIEK
WALTER

ROLAND

ANTWERPEN

-^ ö
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

De straatlopers van VUJO-arr. Leuven
O p zaterdag 11 maart jl. droeg
VUJO-arr. Leuven haar eerste, maar
daarom niet laatste steentje bij tot het
lukken van de aktie « N u het doel
bereiken». De bezinningsweek was
nog maar pas afgesloten, hoewel dit
bij sommigen wel nooit zal gebeuren,
of VUJO-arr. Leuven ging over tot de
aktie. Zoals altijd bezorgd om de
zwakkeren en de marginalen had
V U J O zich voorgenomen om de moedige maar eenzame Tiense V U J O voorvechter Roger Rawoe in zijn
«Heemstede» een handje toe te helpen.
Daarom was het ook verieden zaterdagnamiddag in Tienen verzamelen
geblazen o m met man en macht en dit

onder de «deskundige» leiding van
Polly Raskin, méér dan 3.000 katernen
te bussen.
In een mum van tijd was het zaakje
bekeken. Waren er dan toch nog
enkele nummers over dan vonden
deze dankzij Vital Geeraerts die zijn
hartje kon ophalen aan zijn geliefde
sport, nl. «de canvassing», vlug gretige gegadigden.
Deze geslaagde namiddag kon echter
niet eindigen zonder een welgemeend
dankwoord aan Hilde, Guido, Vital,
Johan, Pally en Dirk „van onze Tiense
vrienden. Een stevige pint een blitzbezoek aan het plaatselijk kermis- en
bierfestijn, rondden de aktie af.
Dirk Van Put

BRAMO KEUKENS
TOONZAAL EN BURELEN

Heirbaan 140, BURCHT
TeL 031/52.82.32

Diest naar
Brussel!
Vanuit Diest zal op 19 maart a.s.
minstens één autocar vertrekken naar de slotvergadering
voor de prov. Brabant te Brussel. Alle vrienden, leden en sympatizanten kunnen hiervoor inschrijven. Met de afdelingen Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem werden afspraken gemaakt om de rit naar Brussel
samen te ondernemen.

WIJ

l«

Voor h e n die fuU-service wensen uitgevoerd door
specialisten.
Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk.
Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.

Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21

ADV55
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MEYERS FEEST LENTE
nooit tevoren werd er een mooiere
lentecollectie samengesteld

3.595,3.750,Eskamprijs

vanaf
1.995,Eskamprijs

2750,&>/"'

Eskamprijs

2.995,Eskamprijs

2.995,-

In het kader van de nieuwbouw te Aartselaar,
start SKM vandaag te Niel met zijn laatste lentecollectie, een echte feestcollectie waarin zowel
voor dames als voor heren of jongens alle grote
modebewuste Europese collecties in betrokken
zijn.

Eskamprijs

alle inkopen van fabrikant aan verbruiker, een
,,honderd miljoen" omzet en bijna 50 jaar ervaring in dit vak.

Met gewettigde trots durft S.K.M, u vandaag
zeggen, kom naar deze unieke kollektie kijken;
nooit werd er op een plaats, meer keus, meer
mode, meer luxe-kleding voor dames en heren
bij elkaar gebracht.

Zo is ,,Meyers": een uitgeslapen konfektie vos
die in gans Europa het beste uit het beste kiest
en dan nog aan de beste prijs.

En dan brengt S.K.M, zijn ,,Meyers Fabriekprijzen " die door niemand te evenaren zijn, dank zij

Alvorens uw lente-aankopen te doen heeft u ervoor uzelf en voor het hele gezin — beslist voordeel bij eerst eens bij,,Meyers" te kijken.
Dat ritje naar Niel komt er wel driedubbel uit.

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIALIST
A. DE LANGLESTRAAT 2-10

E

•

OKNAUEOACENVANIITOTltUUR

•
•
^ ^ ^ ^

• 2ATERDAC V«N 9T0T I I UUn
• JON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN
• RUIME EIGEN PARKING

ii<|ji|g kt4'-|l'^

WIJ in D€ i/aK9Uhi^
FILMTHEATERS

studUo

Hoever staat het met
het beleid in Groot-Leuven?

Firma
VAN DOOREN
Hout

€ternit
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TERVUREN
Zondag 15 u

KT

Snowball Express
Walt Drsney Productions
Vnjdag, zaterdag, zondag, dinsdag 20 u 30
K,N,T,
The Heretic
Exorcist II
film van John Boorman
met Linda Blair, Richard Burton,
Louise Retcher, Max von Sydow
Zondag 18 u
KT
Woensdag, donderdag 20 u 30
O n c e upon a time
In t h e W e s t
Film van Sergio Leone met Charles Bronson en Henry Fonda

TIENEN
Vrijdag 20 u , zondag 14 u

KT

H e t v e r g e t e n continent
Film van Doug M c Clure met
Patnck Wayne
Vnjdag, zaterdag 22 u
Zondag 18 u

KNT

The Sentinel
Horrorfilm van Michael Winner
Zaterdag 20 u , zondag 16 u 20 u 30
Maandag, dinsdag, woensdag
20u30
KT
Elvis en d e N o n
Film met Elvis Presley

LEUVEN 1
Maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, 13 u 30
KT
J e s u s of N a z a r e t h
D e Passie
Film van Franco Zeffirelli
Voor de eerste maal te Leuven
KT
Alle dagen 16 u , 18 u 30, 21 u ,
23 u 30
Vrijdag,
zaterdag,
zondag
13 u 30
Stereofonische klank
C l o s e Encounters
Film van Steven Spielberg met
Richard Dreyfuss, Frangois Truffaut en Melinda Dillon

LEUVEN 2
17u

KT
The Go-Between

Film van Joseph Losey.
14 u
achtste en laatste week
19u30
KT
J e s u s of N a z a r e t h
« D e Passie»
Film van Franco Zeffirelli
22 u.

KT

Aces High

Film van Jack Gold met Malcolm
M c Dowell
24 u

KT

A Genius, T w o Partners
and a Dupe
Film met Terence Hill

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag, zaterdag 19 u 30
Zondag 15 u - 1 8 u

KT

Jaws
« D e z o m e r v a n d e witte
haai»
Film van Steven Spieltserg met
Robert Shaw, Roy Schelder, Richard Dreyfuss

I

Vnjdag, zaterdag 22 u
Zondag,
maandag,
2 0 - 3 0 The Heretic
Exorcist II

WIJ 18

KNT
dinsdag

De begroting 1978 was v o o r de Leuvense gemeenteraad een uitstekende
gelegenheid om de balans op te maken van ruim 14 maanden beleid. Er werden drie zittingen aan besteed. Dat mag ook, vermits er een kapitaal mee
gemoeid Is van 1.314.709.841 F (gewone dienst). De algemene Indruk die de
raad bij de besprekingen opdeed, is dat er langzamerhand een aantal investeringen in het vooruitzicht gesteld worden, meestal In de sektor wegen en
eveneens op het gebied van de restauratie van waardevolle Historische
gebouwen. Samen betekent die uitgave een bedrag van 704 miljoen F (m
1977: 288 miljoen F). Het gaat hoofdzakelijk om projekten van de vorige
besturen, onder meer de aanleg van de Weggevoerdenstraat (Wilsele) en de
Duivelstraat (Korbeek-Lo), waarop de BSP sterk aandringt Plannen waarover
niet meer gesproken w o r d t of die naar de achtergrond verdwijnen, zijn de
bouw van het administratief centrum in de Tiensestraat, de inplanting van de
zogenaamde evenementenhal aan de Tervuursepoorc en zelfs de uitvoering
van de invalswerg aan de Mechelsepoort. Die afvloeiingen en wijzigingen zetten zeer veel kwaad bloed bij de gewezen BSP-schepen van Openbare W'ïrken, L Tobback. O o k het projekt van de ondergrondse parking op de Oude
Markt schijnt te worden verlaten. In de andere sektoren van het beleid valt er
weinig beweging waar te nemen.
Verhoging belasting
opcentiemen
De belastingen op de opcentiemen,
die in 1977 op 1500 gebracht werden,
gaan in 1978 opnieuw de hoogte in
Z e staan nu op 1600 Nochtans sluit
de gewone begroting met 2 4 2 8 0 9 6 0
F De eigenlijke begroting voor 1978
w e r d evenwel afgesloten met een
tekort van 42460976 F V o o r de vonge dienstjaren was er een overschot
van 66741 936 F Dat overschot heeft
de stad te danken aan de gezonde
financiële toestand van de deelgemeenten Kessel-Lo en Heverlee Opvallend IS dat in die deelgemeenten
geen noemenswaardige
openbare
werken uitgevoerd worden in 1978
Z e blijven dus met hun belangrijke
opbrengsten de stadskas spijzigen,
maar trekken er geen nut uit
D e V U weigerde onder die voorwaarden de verhoging van de onroerende belastingen te stemmen Raadslid Van Itterbeek haalde hiervoor drie
belangrijke argumenten aan Ten eerste vraagt hij om een kosten-batenanalyse van het hele pakket van de
Leuvense belastingen Het innen van
verschillende belastingen kost aan de
stad meer dan ze opbrengen In het
fiskaal oerwoud van de stad dient
degelijk gesnoeid te worden Ten
tweede kon hij met aanvaarden dat in
een penode van ekonomische krisis
nog meer belastingen gevraagd worden aan de burgers, terwijl de begroting sluit met een overschot van ruim
24 miljoen Dat is vooral psychologisch fout en wijst erop dat de openbare besturen al te gemakkelijk een
beroep doen op de geldbeugel van de
belastingbetaler
Ten derde zijn er geen duidelijke projekten aanwijsbaar en verdedigbaar,
waarvoor de gevraagde meeropbrengsten werkelijk nodig zijn Bepaalde uitgaven zijn zelfs zeer betwistbaar, bij voorbeeld de 10 miljoen voor
de informatika, die bestemd zijn voor
de nve CVP-vereniging Vlabnc O o k
de 30 miljoen voor het struktuurplan
zijn overdreven
Vorming personeel en Vlabrlc
BIJ de bespreking van de werkingskosten van de stedelijke administratie
nam VU-raadslid Maunts Vanhaegendoren het met dat er slechts 70 000 F
voorzien was voor de opleiding van
het personeel en slechts 60.000
F voor het politiepersoneel Het gaat
met om kursussen met het o o g o p het
bijkomende diploma's, het raadslid bedoelde er vooral mee dat er bij voorbeeld op het gebied van het taalgebruik en in de sociale betrekkingen
van het personeel met de burgers
een heel terrein weggelegd is voor
vorming en bijkomende scholing Dorre dienstorders of zelfs sancties zijn
geen geschikte middelen om dat doel
te bereiken De schepen voor personeel gaf toe dat er ook weinig aanbod
IS voor de vorming van het lager personeel en dat de kredieten meestal
gebruikt worden voor hogere vormingskursussen Na herhaald aandnngen van het raadslid w e r d toegezegd het probleem voor te leggen aan
de syndikale onderhandelingskommissie voor het personeel
In verband met Vlabnc w e r d nog vernomen dat de hogere overheid wel
het kontrakt tussen de stad en de vereniging had goedgekeurd, maar dat
Vlabnc zelf nog met erkend was door
de koning De V U nam die praktijken

met en neemt volstrekt afstand van
het feit dat de C V P de beschikking
krijgt over de persoonlijke gegevens
van de burgers, zonder dat die burgers zelf toegang krijgen tot die gegevens Dat alles wordt met een openbaar kleed omhuld i Bij de behandeling van dit punt zweeg het C V P raadslid, direkteur-generaal van Vlabnc, als vermoord
Het stadhuis
Wat de CVP-PVV zinnens is met het
stadhuis knjgt met de instemming van
de V U De fraktie kan o m te beginnen
met akkoord gaan met de vestiging
van het biermuseum in de kelders Nu
komt er nog een lift van 4 miljoen inhet ^^'s*o''isch gedee'te Raadslid V a n

ScherpenheuvelZichem

Wij willen zwemmen
Ter gelegenheid van de jongste gemeenteraad van 10 maart, w e r d er
geprotesteerd tegen het eindeloos
lang uitblijven van de afwerking van
het overdekt zwembad
BIJ het binnentreden van het gemeentehuis werden de gemeenteraadsleden met de neus op de feiten ged u w d Namelijk, met een bord w e r d
de aanklacht klaar en duidelijk geformuleerd « HH burgemeester en schepenen, speel met met de macht en het
geld u door het volk gegeven , denk
en handel eerder zoals gefusioneerd
past In ieders belang wanneer zwemmen WIJ ' »
VOORKEURSBEHANDELING
Een 4-tal jaren geleden w e r d te Scherpenheuvel het plan opgevat voor een
overdekt zwembad
V ó ó r de fusie was de bouw klaar
Maar de binneninrichting, wegverbinding, parking en wateraansluitingen
dienden nog afgewerkt te worden Na
de fusie w e r d het projekt o p de lange
baan geschoven
Dit, ten gunste van een voorkeursbehandeling van Avert)ode, onder meer
de sporthal aldaar Deze werd, in
tegenstelling met het zwembad, wél
verder afgewerkt Dit feit — een
publiek geheim — w e r d reeds verschillende keren opgeworpen, t o v de
betrokken schepenen, door de oppositie VU-BSP-AGB
Ook nu heeft de oppositie dit heet
hangijzer vastberaden aangepakt, en
geïnterpelleerd over de afwerking
van het zwembad
De schepen van openbare werken
gaf toe dat er problemen zijn, vooral
van administratieve aard, en hij beloofde dit jaar toch minstens het zwembad open te stellen voor de scholen
KLINKENDE CIJFERS
AGB-raadslid Denis Fredenckx bewees, zoals steeds met klinkende cijfers, o m dat de deelgemeente Averbode maar 14 t h der inkomsten van
de fusiegemeente opbrengt
Maar, daarentegen tot hiertoe minstens 70 t h der uitgaven voor bij voorbeeld volksontwikkeling opslokte
VU-raadslid M Gemoedts onderstreepte dat het zwemdok open zal
staan voor d e , ganse fusiegemeente,
en dat de sporthal te Averbode al volzet zal zijn met enkel de plaatselijke
verenigingen
Robert Janssens

Itterbeek betoogde dat het histonsch
gedeelte van het stadhuis met geschikt IS of kan gemaakt worden als
modern vergadergebouw De huidige
werkwijze van het Kollege om de hele
administratie samen te brengen in het
centrum, op enkele diensten na als de
rekendienst, acht het genoemde
raadslid uitzichtloos Hij vraagt dat het
histonsche gedeelte van het stadhuis
enkel zou aangewend worden voor
ontvangsten en bijeenkomsten met
een feestelijk en officieel karakter
Naar de bevolking toe, dient er te worden gedecentralizeerd
Ten slotte stelt raadslid V a n Itterbeek
voor dat bij de vervanging van de houten ramen en het glaswerk in het stadhuis de raad ingeroepen wordt van
een kunsthistoncus O o k vraagt hij te
overwegen om brandglas te plaatsen
in de ramen van de gotische zaal
N i e t alleen r e s t a u r e r e n
Er gaat ruim 100 miljoen naar restauratie-projekten, onder meer naar de
bedaking van het klooster van de
Gasthuiszusters, naar werken aan de
abdij van Park, de kerk van het Begijnhof, de serres van de Kruidtuin, enz
De fraktie gaat akkoord met die restauratiewerken, maar vraagt toch dat
de behoefte aan moderne gebouwen
voor de socio-kulturele sektor, in het
bijzonder in de randgemeenten waar
het grootste gedeelte van de Leuvense bevolking woont en waar er vrijwel
niets IS voor de kulturele vorming en
ontspanning, met uit het oog zou verloren worden De mens leeft met van
het verleden alleen

Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

Oud-Heverlee
roept leden samen
Sedert de laatste gemeenteraadsverkiezingen kende onze afdeling een
voortdurende groei In het kader van
de aktie « Nu het doel bereiken » plannen WIJ op 17 maart e k een ledenvergadering met als tema «Wij en het
gemeentebeleid, ook hier ons doel
bereiken» Inleiding wordt gegeven
door Bert Vanhamel, gemeenteraad»;lid

Paaskamp voor
Brusselse kinderen
D e V Z W «Grensland» organizeert
vanaf zaterdag 25 tot en met maandag 27 maart voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar een Paaskamp
Prijs 300 fr alles inbegrepen (vervoer,
verzekenng, eetmalen e n z )
Het vertrek is gepland op zaterdagmorgen te 9 u 30 aan het lokaal « Waltra»
Inlichtingen op tel 0 3 1 / 2 2 1 6 3 1 of bij
Agglomeratieschepen Jan D e Berlangeer, de woensdag vanaf 16 uur. Wetstraat 15, 7e verdiep

ZO€K«RC]€S
— M e v r o u w Georgina Vanderdonckt, Filip van Cleeflaan 106,
9000 Gent Tel 091-258860
wenst in kontakt te komen met
personen die de heer Vindevogel, burgemeester uit Ronse, tijdens de oorlogsjaren gekend
hebben
(N32)
Dnngend gezocht voor •• Antwerpen» 1 technicus niveau A 2
Elektromka of Elektromechanika Vrij van legerdienst en in het
bezit zijn van een njbewijs Inlichtingen Dirk V a n Put, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 02219 49 30, B P 32
(N31)
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)
Café te Gentbrugge uitbater gez o c h t Inlichtingen z w tot gemeenteraadslid
A
Verpaele,
Van Laethemstraat 3 1 , Gentbrugge , 091 -30 73.57
CN 28)
Over te nemen café Breughel
(station Jette) Zaal voor vergadenngen, nieuwe woonst Tel
02-4268860
(N29)
— Vertegenwoordiger uit M e chelen, gespecializeerd in de
sektor voeding, zoekt aangepaste betrekking in de omgeving
Mechelen-Brussel-Antwerpen
— Jongedame uit BooischotHeist-op-den-Berg zoekt gedurende 14 dagen vakantiekamp
of vakantiewerk, als hulp voor
gehandicapten
—
Bediende-magazijnier
uit
Sint-Katelijne-Waver,
werkloos
om ekonomische redenen, zoekt
dringend nieuwe betrekking in
de omgeving Mechelen-Antwerpen-Brussel
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch o p het nummer 0 1 5 /
21 7900
(N30)

Ternat zoekt
redder
Voor het zwembad in het sportcomplex te Ternat wordt een
redder gezocht Hij of zij moeten
in het bezit zijn van het vereiste
diploma
Alle inlichtingen bij Lode Thysens, Hortensialaan 24 te Ternat
(02-5822743)
Dringend gevraagd voor onmiddellijke tewerkstelling , uitkeringgerechtigde werklozen in Brussel en omgeving
2 loodgieters, 2 elektriciens, 2
schnjnwerkers, 2 bouwvakkers,
2 stukadoors, 7 onderhoudspersoneel
Tel inlichtingen op het Barnkadenplein 12, te 1000 Brussel, 022 1 9 4 9 3 0 , vragen naar Lutaart
De Beul of D V a n P u t (N 33)
— 23-jange kinesiterapeut, legerdienst volbracht zoekt gepaste betrekking.
— 43-jange chauffeur
zoekt
werk in Brussel of op de as Brussel-Ninove
— 18-jange jongeman, 1 jaar ervanng in meubelfabriek, zoekt 'n
betrekking, liefst dagwerk
— 17-jang meisje, tweetalig,
wenst betrekking als winkeljuffrouw
— 30-jange steno-daktylo, jarenlange ervanng, zoekt nieuwe
job.
— 25-jange dame, gegradueerde van het ekonomisch hoger
onderwijs van het korte type,
zoekt passende j o b
—
24-jange
gediplomeerde
boekhoudster, kennis sociale
wetten, tweetalig, noties van Engels, 5 jaar ervanng, zoekt nieuw e betrekking wegens samensmelting en verhuis van firma
— jongeman diploma A 3 houtbewerking, zoekt betrekking in
Asse-Brussel-Ninove
— 23-jange kinesiterapeut legerdienst volbracht, zoekt gepaste
betrekking.
Voor
verdere
inlichtingen:
Volksvert J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal. Tel.
02-569.16.04.
(N-18)
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Aanbevolen huizen

LIMBURG
Maaseik: van de ene raad
naar de andere
Maaseik kende de laatste twee weken opnieuw zware gemeenteraadszittingen. Twee ervan vonden plaats op 21 en 22 februari II., de derde vond
plaats op 8 maart. Op 21 februari moesten de raadsleden over een dertigtal
punten beraadslagen, waarvan de bespreking grondig werd voorbereid door
de oppositie. In de verschillende tussenkomsten merkten we vooral die van
VU-raadslid Leo PIETERS op, wiens bekommernis vooral ging naar milieuproblemen, en van VU-raadslid Jaak CUPPENS, die biezonder scherp uitviel
tegen de onwettelijke praktijken rond herstellingswerken aan, onder andere
de DornemolenstraaL Op dit laatste punt zullen we volgende week terugkomen.
Huisvuil
Een van de hcxsfdpunten van de zitting van 21 februan was ongetwijfeld
het afhalen van huisvuil, dat dne keer
aan bod kwam eerst in verband met
een politieverordening, dan voor wat
betreft de belasting en ten slotte voor
de keuze van een aannemer
Zand- en kiezelgroeven
Op de zand- en kiezelgroeven zal een
omslagbelasting van 2 frank per ton
geheven worden Men verwacht inkomsten tenfc>elopevan 2652000 fr
Deze cijfers zijn gebaseerd op de aangiften van de belastingplichtigen Oeter-raadslid JAEKEN klaagt het feit
aan dat de lijst van mensen die hiervoor in aanmerking komen onvolledig
is Tevens is hij met te praten over het
feit dat sinds 1975 geen opmeting
meer gebeurd is in de deelgemeenten
Neeroeteren en Opoeteren Schepen
Schiepers antwoordt dat landmeter
Stals hiermee bezig is VU-raadslid
PIETERS komt tussen om te vragen
hoe het komt dat SBS nog geen belasting tïetaald heeft Bovendien begnjpt
hij niet dat SBS buiten de hem toegewezen gronden kiezel gehaald heeft
SBS werd wel geverbalizeerd maar
hier bleef het bij Het is dan ook eenvoudig en biezonder goedkoop voor
de uitbaters om hun aktiviteiten buiten
de wettelijke normen voort te zetten
Nog eenvoudiger is het voor bepaalde CVP-raadsleden overal te gaan
beweren dat ze alle mogelijke middelen zullen gebruiken om de uitbreiding
van de kiezeluitbatingen tegen te
gaan Wanneer zal daar eens seneus
wat aan gedaan w o r d e n ' Dit probleem zullen we terugvinden in het
punt betreffende de toetreding van
de gemeente Maaseik tot de Intercommunale Maatschappij voor Milieu-beheer in Limburg

Grond voor de BGJG
Op de agenda van de zitting van 21
februan stond ook het verhuren van
bosgrond aan de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen voor de uitbreiding
van hun camping VU-raadslid maakt
van de gelegenheid gebruik om te vragen hoe het zit met de partikuliere vestigingen in die omgeving en in andere
delen van de gemeente, die met enkel
onwettelijk gebeuren maar ook op fundamenten berusten Zoals in het geval van de kiezeluitbatingen werd er
alleen maar geverbalizeerd maar verder ging men met Opnieuw stelt zich
de vraag wanneer men eindelijk de
moed zal opbrengen om deze milieuonvnendelijke praktijken te stoppen
Grondprijzen
Punten 11 en 12 van de zitting van 21
februan II handelden over de verkoop
van wegoverschotten Vennendijk en
Reeschapsteeg In het eerste geval
gaat het over 1 a 90 ca voor de pnjs
van 114 000 frank aldus voor de pnjs
van 600 fr.-m2 In het tweede geval
gaat het over 7 a 40 ca voor de prijs
van 74000 frank of 100 fr-m2 VUraadslid Leo PIETERS is ten zeerste
verwonderd over dit pnjsverschil Hij
stelt vast dat een partikulier (eerste
geval) veel meer moet betalen dan de
Nationale
Landmaatschappij,
en
wenst hierover uitleg
Riolering Bosstraat Opoeteren
De aanleg van riolenng aan de Bosstraat in de deelgemeente Opoeteren
zou 7500000 frank kosten, waarvan
2 900 000 fr ten laste van de gemeente Opmerkelijk in dit verband is dat
het dossier onvolledig is, reden die
aanleiding zal zijn voor de onthouding
van Oeter-raadslid JAEKEN, maar dat
de aanleg van riolenng, zoals ongeveer alles Cen dat is met veel) wat

sinds de fusie met Maaseik voor
Opoeteren gepland wordt bepaalde
voorwaarden aan verbonden zijn In
dit geval zal de nolenng aangelegd
worden indien de staat de weg in
orde wil brengen Bij het onderzoek
van de begroting van 1978, die op 22
februan 78 aan bod kwam, kan men
vermoeden dat deze werken in de vergeetmand zullen geraken en dat Opoeteren opnieuw naar de uitvoenng
van iets op haar vroeger grondgebied
zal mogen «fluiten»
Milieubeheer Limburg
Op het einde van de eerste zitting
werd door de CVP-meerderheid beslist toe te treden tot de Intercommunale maatschappij voor Milieu-beheer
in Limburg Het initiatief is op het eerste gezicht biezonder positief Men
komt echter snel tot de konklusie dat
er iets met klopt in de zaak Zo stelde
PVV-raadslid A Claessens dat er in
de teksten mets gezegd wordt in verband met de gnntproblematiek in het
Maasland VU-raadslid CUPPENS, zei
dat de gemeente zelf op dit vlak nog
veel kan doen en op goedkopere wijze PVV-raadslid Claessens beklemtoonde ook dat dit een kaakslag is
tegen de Maaseiker Adviesraad voor
Leefmilieu Nvdr Men bedenke hierbij de wijze waarop de CVP-meerderheid (schepen Segers met inbegrepen) de adviezen van de Maaseiker
Raad voor Leefmilieu in verband met
de St-Jansloperwijk naast zich neerlegde
Claude Bergmans

FVV-Genk opgericht
Nadat er uit de andere Vlaamse provincies vragend naar Limburg werd
gekeken om een groep op te richten
van de Federatie van Vlaamse Vrouwen (RVV) zijn we in Genk (Genk, As,
Zutendaal, Opglabbeek) van start gegaan met een zeer dynamische
groep Er hebben reeds verschillende
aktiviteiten plaatsgehad met veel sukses trouwens
Onlangs zijn we dan ook overgegaan
tot bestuursverkiezingen die er uit
zien als volgt voorzitster Paula Vandeloo, ondervoorzitster Jeanine Jansen , sekretanaat Clairette Govaerts,
penningmeester Anita Wellens, ledenwerving Therese Baert, vorming An
Gysen, kontakten jeugd Marleen
Lemmens, kontakten gepensioneerden Alda Schepers, ontspanning Marcella Hoebers, stuurgroep Irma Van
Loffelt, Lea Thijs, Lut Truyen, Marleen
Desayere, José Vanderhalle, Bieke
Roux, Hilde Naveau
We zijn vast van plan om op de ingeslagen weg door te gaan en ons
entoesiasme ook aan anderen door
te geven wat ons al gedeeltelijk gelukt
IS Want binnenkort wordt er ook
gestart te Hasselt en eveneens te
Benngen en hierlangs willen we die
groepen alvast veel sukses en een
enorme werkkracht wensen

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg't STAM PKOT
St -Mana-Latem, ZWALM
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055/4994 76
Dinsd gesloten

Automatische poortopeners
vangit de wagen h>ediend
prijs buiten konkurrentie,
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 6 3 - 3 5 6 8 8 9
Raatsing gratis
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk

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

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrassen

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne

Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9. 1780 Teralfene, tel.
053/66.74.56. '

zoals k o n i j n , Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer K a rel.
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen.
kEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabrikatie kleine lederwaren:
brieventassen • geldbeugels - sleutelhouders

EIGENAARS
W^l) wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen i n Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan ?2?.,
8460 Koksijde, teL 058/
51.18.89.
DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02/268 1402

KOETSWERKEN VAN OER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18.1742 TERNAT (St-Kat-Lombeek) Tel.
053/668236
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe, restaurant speeltuin, terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 053/668740
AANBEVOLEN HUIS
Vraag eens naar onze speciale voorwaarden:
02/21949.30
of
02/356.78.44._
DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33,2400 MOL
014/31.1376

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/7340643
Na18u 4254642

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

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

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

FBITUUB-EE-raUIS INGRID
Olenseweg 41, W e s t e r l o
(Voortkapel), tel 014/213696
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's Specialiteiten
AUe dagen verse mosselen

ETN BERT
Assesteenweg 117,TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

.UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69 28 74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag gesloten

PVBA J BORRE,VIANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/412589
Wij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Nieuw bestuur
Groot-Lanal<en

Heusden-Zolder binnen en buiten !
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DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraal 33, AKKI Antwerpen
Tel 031/37.45 72

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/3a37.56

ingenieursbureau

Voorzitter Raymond Dillen, Lanaken ,
ondervoorzitter Jan Claessens, Lanaken , sekretans Ivo Dubois, Neerharen en Hilde Dexters, Neerharen , penningmeester Jan Theumssen, Rekem , orgamzatie Eduard Slootmaekers, Rekem , propaganda Andre Dewulf, Rekem , VUJO Alain Diris, Lanaken , andere bestuursleden A Bervaes, Rekem en Peter Claeys, Lanaken
Langs deze weg willen wij het vorige
bestuur bedanken voor het door hen
geleverde werk Op zaterdag 18
De VU-afdeling Heusden-Zolder werd vorige zondag terecht gelauwerd voor
maart start onze eerste aktiviteit het
de initiatiefrijke studie-, maar vooral aktieveertiendaagse. Er werd veel gedisjaarlijks afdelingsbal, om 20 uur in zaal
kussieerd, maar de VU-werking werd vooral naar buiten-uit gevoerd. Enkele
kranige VU'ers plantten verschillende zelfontworpen panelen, met de krachti- Nova te Neerharen
We hopen op een talrijke opkomst
ge en realistische slogan: 'met de VU naar de Vlaamse staat!'. Een voorvan vnenden en sympatizanten ook
beeld dat hopelijk veel andere afdelingen zal inspireren en prikkelen om na te
van buiten de afdelingsgrenzen
volgen.

FEESTZALEN-SALONS

6 Frans Hals vest MECHELEN

B.T.I.W.
Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
Burgerlijke bouwkunde:
beton- en
metaalkonstrukties
Studie en uitvoering van
industriële gebouwen
Wegen- en
rioleringswerken
Ontwikkeling en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
met o.a. verwerking van
huisvuiJ en industriële
afvalstoffen

015/20.33.14
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Daels niet vies van inschrijvingsrechten

KflUHD^R
MAART
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 O m 20 uur in Kultureel Centrum Casino, Meulenberg te Houthalen

19

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

31

EKSEL VU-volksvergadenng voor het gewest Peer om 20 uur
in feestzaal De Nok Dorpstraat 38 Sprekers provincieraadslid
Wilfried Wijsmans en volksvertegenwoordiger en burgemeester Jaak Gabnels

A.l_i~x\.l_i 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 011/2223 22
Hasselt (centrum)

Grafiek van Jan Latinne
O p vrijdag 10 maart had op initiatief
van VUJO-Limburg in het kultureel
centrum van Dilsen een konfrontatie
plaats over Egmont en Stuyvenberg
tussen n-Hnister Vandekerckhove en
de heer Paul Daels van het (anti)Eg
montkomitee
In een eerste vnj technisch gedeelte
van deze konfrontatie kreeg eerst
Paul Daels de gelegenheid om toe te
lichten waarom naar zijn mening de
ondertekening
van het
gemeen
schapspakt een histonsche vergissing IS HIJ beklemtoonde dat er tijdens de laatste jaren een duidelijke
Vlaamse vooruitgang was in Brussel
Een vooruitgang, die hij later met cijfergegevens aantoonde en die naar
zijn oordeel wordt teniet gedaan door
de toegevingen van de Vlaamse on
derhandelaars
Minister Vandekerckhove relativeer-

de dan in zijn repliek deze vooruitgang met andere cijfers uit dezelfde
brochure
HIJ haakte ook in op de vroegere
schijnpanteit in de agglomeratieraad
die werd opgegeven voor een werkelijke inspraak via de Brusselse gewestelijke executieve
Deze inspraak
w o r d t volgens de minister gewaarborgd door een minimum Vlaamse
vertegenwoordiging en de noodzaak
van de kollegiaal genomen beslissin
gen
In een tweede gedeelte verweet Paul
Daels de minister vooral zijn defaitistisch uitgangspunt bij de onderhandelingen
Rik Vandekerckhove noemde zijn uitgangspunt integendeel realistisch
HIJ gaf graag toe dat het bereikte
akkoord met het volledige VU-partijprogramma is maar dat hij het niettemin als een eerste onmisbare stap in

de nchting van de Vlaamse
beschouv\rt

staat

Bovendien maakte hij de heer Daels
erop attent dat het zeer gemakkelijk
en vnjblijvend is om een ideale oplossing op papier te zetten maar iets
moeilijker om die mooie teorieen in
konfrontatie met de franstaligen in de
praktijk om te zetten Een nieuw
geluid was wel dat Paul Daels stelde
dat hij het inschrijvingsrecht wel had
kunnen aanvaarden op voorwaarde
dat het eenmalig en uitdovend zou
zijn en beperkt tot de franstaligen die
thans deze gemeenten bewonen Deze bewenng kwam ook bij minister
Vandekerckhove als een volslagen
verrassing aan
Ten slotte kregen de toehoorders nog
de gelegenheid om aan de twee sprekers over de behandelde problematiek vragen te stellen

Het VU-provincieraadslid Jan Latinne
IS in de wereld van de schone kunsten helemaal geen onbekende
Jan Latinne (Hamont ° 1936) schilderde tot rond 1965 uitsluitend abstrakt
Tussen 1965 en 1968 heeft Jan Latinne heel weinig geschilderd In 1970
volgde te Bree zijn eerste individuele
tentoonstelling met hoofdzakelijk olieverfschildenjen en de eerste grafieken
Na deze eerste individuele tentoonstelling w e r d het er een lange penode
stil rond de artiest Jan Latinne maar
hij bleef verder schilderen langzaam
en geduldig zoekend naar een eigen
stijl
In 1977 exposeerde hij terug te Bree
in het gemeentehuis met uitsluitend
grafisch werk

OOST-VLAANDEREN
Het Leen weer ter sprake in
Oostvlaamse provincieraad
D e provincieraad van Oost-Vlaanderen behandelde op 10 maart 78 een
begrotingswijziging die ook betrekking had op Het Leen
In de oorspronkelijke begroting 1978
stond een bedrag van 15 miljoen voor
het opnchten van een nieuwe cafetana.
D e bestemming van dit krediet w e r d
nu uitgebreid tot de innchting van de
jeugdkampeerplaats
znijde de omvorming van de gebouwen 221 222 en
223 tot sanitair blok overdekte speelruimte en berging
Een
voor
werd
Voor

vroegere |X)st van 300 000 fr
kinderspelen aan de toegang
opgetrokken tot 600000 f r
de omvorming van bovenvermel-

MUnDCR
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25

de gebouwen tot jeugdkampeerplaats stelde het Groenplan (Openbare Werken) destijds als voorwaarde
dat een bufferzone van 15 m breedte
moest aangebracht worden
O p de vraag of de uitgewerkte plannen met inbegnp van de bufferzone
reeds voor definitief advies aan het
groenplan
werden
overgemaakt,
kwam geen duidelijk antwoord
Evenmin kon enige nadere kwalifikatie van de bufferzone bekomen worden
Ten slotte deed ondergetekende een
poging om de stnjdende partijen nader tot elkaar te brengen
Aan de betwistingen zou een einde
dienen gesteld te worden op basis

MAART

W A A R S C H O O T Belangnjke gemeenteraad waarop de gemeentelijke begroting 7 8 wordt besproken Begin 19 u 30
HOFSTADE VU-ledenfeest om 1 9 u 3 0 in zaal « W e l k o m Hoogstraat 70 Toespraak door senator O Van Ooteghem Deelname in de onkosten 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 prachtige pnjzen Inkom 80 fr
NINOVE FVV-avond met Jef Valkeniers over « Hoe w e depressies kunnen voorkomen » om 20 u in zaal Denderhoeve Burchtstraat (dichtbij het hospitaal)
BEVEREN-WAAS Vlaamse vrouwenbeweging Nele uitstap
naar de Sporthal te Zelzate voor de denderende show met
Beverse Charlie Vader Abraham Will Tura en Mieke Vertrek
per autobus om 18 u 30 stipt op de Markt (cafe Beverse Blauwe) 150 fr per persoon
GAVERE VU-lentebal in zaal Racing Markt Orkest «The Tipsy s en studio Shocking -

WIJ
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D e cnbcus Rene Veestraeten schreef
n a V deze tentoonstelling » Betoverende grafiek een gave
oorspronkelijke
tentoonstelling
Jan Latinne is inderdaad een schildert In een vreemde
symfonie van eigen kleur tekent hij
zijn visie op de mens en wereld
sprankelend
en vitaal Hij
ontleent
alles van de simpele en bijna nederige
werkelijkheid van alle dag maar hervormt die door zijn toverkracht
zijn
lyrisch gevoelen zijn episqhe adem «
De tentoonstelling in galenj «Twinny»
botermarkt 13 te Hasselt is elke dag
open van 14 tot 18 u Vrijdag 17
maart tot 22 u
Verleden week nog w e r d werk van
Jan Latinne geselektioneerd voor het
salon van de grafiek te A n t w e r p e n

%, ^.*:

van een eerlijk vergelijk Niemand
wenst de teloorgang van een waardevol natuurgebied
Via een objektief onderzoek door ekologen zou kunnen vastgesteld worden of de geplande rekreatie (kinderspelen kampeerplaats e n z ) verenigbaar IS met de draagkracht van de biotopen en of er eventueel een modusvivendi aanvaardbaar is of niet
Met andere woorden
door wetenschappelijk
onderzoek (ik
denk aan het Laboratorium voor Ekologie der dieren zoogeografie en na
tuurbehoud van de Gentse Rijksuniversiteit onder leiding van prof Huble)
zou uitgemaakt kunnen worden welke menselijke aktiviteiten in Het Leen
mogen plaatsvinden zonder dat daarbij ernstige schade wordt toegebraht
aan planten- en dierengemeenschappen
In afwachting van de resultaten van
het onderzoek zouden verdere inplantingen als kampeerplaats kinderspelen en dergelijke opgeschort worden
Er IS wellicht een minieme kans dat
deze suggestie door de provinciale
bewindslui in overweging zal genomen worden
Fons Van Holderbeke
provinciaal raadslid

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

« Stop de uitdroging !»
te Waarschoot
De nieuwe brochure - stop de uitdroging » zal aan de pers voorgesteld
worden op vnjdag 17 maart om 20 u
in de zaal Neerhof
Schoolstraat
(VTB-lokaal)
Film en dia over de betoging Het
Leen en de Lembeekse bossen worden vertoond
Er IS een eksemplaar ter beschikking
van iedere aanwezige

Te huur St-Niklaas
Fabiola
park app 3 slaapkamers Tel
02/7310876
A d v 78

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 looprekken schommels kamerversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
tLirnkledij
rtiiteruitrustingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen tiirngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken a u t o z go carts traktoren pop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

16 M A A R T 1978

WIJ 111 D€ i/aK9unie.

VUJO Temse solidair met
landbouwers
In het kader van de aktle « Wij willen
leven' waarvan de nationale kaderdag op 5 maart laatstleden te Mechelen werd gehouden deelt de VUJO-afdellng Groot-Temse mede dat zij zich
verzet tegen de onteigening van de
landbouwgronden in de Laagstraat te
Temse.
Tientallen hekfaren landbouwgrond,
landbouwbedrijven en ongeschonden
landelijk groen worden opgeofferd
aan enkele bedrijven, die op goedkoop verworven gronden veel plaats
innemen (maar de werkloosheid in
Temse niet zullen doen dalen).
Hoe moet het nu verder met de boeren en hun landbouwgronden, de
Laagstraat en haar inwoners en het
groenbeleid van de gemeente Temse?
Om een nutteloze vernieling van landbouwgronden, die met de dag schaarser worden, ontreddenng van schilderachtige groenzones te vermijden
vraagt de VUJO-afdeling van GrootTemse :
• Het behoud van de groenzone
gelegen tussen de Laagstraat en de
Kleine Dweersstraat en dit in het

belang van de inwoners van de gemeente Temse.
• Het behoud van onze steeds
schaarser wordende landbouwgronden en de landbouwbednjveh waarvan de eigenaars steeds heviger verzet moeten bieden tegen het onteigenings.spook.
• Het k)ehoud van de Laagstraat en
haar woningen; het «zwaard van
Damocles» hangt al jaren dreigend
boven de hoofdeh van enkele tientaJ^
ten dorpelingen. Het gemeentebestuur moet een duidefijke stellingname doen om het behoud van de Laagsti'aat op het gewestplan te verzekeren.
VUJO verklaart zich solidair met de
inwoners en landbouwers van de
Laagstraat
Wij willen verdere aktie plannen voor
het behoud van ons leefmilieu en de
stnjd voeren tegen monsterachtige
onteigeningen en vernielingen van onze natuur.
Indien u ons effektief wil helpen met
de verdere planning en uitwerking
van akties, schnjf dan vlug eens even
een bnefje naar volgend adres: Koen
Troubleyn, Kapelstraat 183, 2648
Steendorp, telefoon 031 /74.11.26 (op
werkdagen na 19 u. 30).

FVV-Kaderdag Oost-Vlaanderen
MAATSCHAPPIJ EN KIND
Plaats Gemeenschapscentrum - Parochie Pius X, Bredenakkerstraat 27, 9210 Destelbergen (wijk Eenbeekeinde)
Datum 19 maart 1978.
Programma. Tema . Maatschappij en kind
9 u 30 Samenkomst.
10 u tot 12 u. 30: OCMW - spreekster E. Van Campenhout.
12 u. 30 tot 13 u. 30. 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 niet-traditionele vrouwenberoepen. 17 u. Slot.
Praktische gegevens:
Inschrijving -I- syllabus 60 fr
Er is mogelijkheid om te lunchen of warm te eten; prijs 170 fr.
Adres-sekretanaat-FVV. Bennesteeg 2 te 9000 Gent
Tel . 091 -23 38.83 of mevr. Clara Valcke, Mezenstraat 19 te 9120 Destelbergen Tel • 091-28.6917.

Invullen
belastingsaangiften
te Lede
Speciale zitdagen van provincieraadslid en schepen van Lede, Jules Hendenckx:
LEDE: Café «'t Roosje -, Heidepias:
zaterdag 25 maart 15.00-16.00 u.;
Afspanning «Oen Bonten Os» -zaterdag 25 maart 1600-17.00 u.; Molenstraat: woensdag 1J2 april 18.30-19.30
u.,
.
OORDEGEM: Café - Van De Velde »,
Dorp: zaterdag 25 maart 10.00-11.00
u.
SMETLEDE: Café -Onder den Toren »; Dorp; zaterdag }8 maart 11.0012.00 u.; vrijdiag 24 maart 19.30-20.30
u.
ERONDEGEM: Café «Sparrenhof»,
Gentsesteenweg:
woensdag
22
maart 19.30-20.00 u.; woensdag 12
april 19.30-20.30 u.
VLIÊRZELE: Café -De Lantaarn-,
Oordegemsestr. (Fabrieksken): zaterdag 18 maart 10.00-11.00 u.; vrijdag
24 maart 19.30-20.30 u.
IMPE: BIJ de heer Paul Rosschaert
Nieuwstraat 2B zaterdag 25 maart
11.00-12.00 u.
MERE: Hof ten Dale- vrijdag 17
maart 18.30-1930 u.; vnjdag 14 april
18.30-19.30 u.
AALST: Lokaal« Gulden Vlies », Esplanadeplein : elke maandag 11.00-12.00
u.

Vakantlejobs
Studenten (minimum 18 jaar)
die tijdens de maanden juli,
aug. en sept. werk wensen,^
kunnen telefoneren naar 02512.66.60, en vragen naar
Georgette De Kegel.
(N10)

DendermondeSchoonaarde wil
helpen
BIJ uw aangifte personenbelasting
aanslagjaar 78-inkomsten 1977 willen
WIJ helpen. Op zaterdag 1 apnl van 9
u. tot 12 uur Heel zeker geen aprilvis
Thuis bij: Herman Van den Abeele,
Losweg 11 Alle nodige dokumehtatie
meebrengen

WEST-VLAANDEREN
VU-Damme
rolt verder

* « i ' .* Ti "'„•"IISI^ ' " ^

in het land van TIjl en Nele
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VU-voorstel aan
schepenkollege
Op vraag van talrijke inwoners van
de deelgemeente Sijsele heeft de
fusieraad dringend gevraagd tot een
gezonde en veilige oplossing te komen voor de oversteek Kloosterstraat-Gentse Baan Nu maar afwachten
Vlaamse kring Groot-Damme
Het bestuur voorzitter. Lidwina Deunnck; ondervoorzitter
Hugo Lowijckj, Sekretans Jan Debrabander,
Penningmeester mevr Millecam; propaganda • Peter Hoornaert.
Veel .sukses!
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Tijdelijk kader
Volgende betrekkingen zijn vakant:
— 1 ingenieur part-time (8 uur per week)
— 1 ingenieur
— 1 technisch ingenieur^ ; •
— 1 landmeter
— 2 tekenaars
De kandidaturen voor deelname a a n het vergelijkend eksamen worden ingevmcht tot uiterlijk 31
m a a r t 1978; ze moeten bij ter post aangetekend
schrijven gericht worden a a n het Kollege van Burgemeester en Schepenen, stahuis, Grote Markt 3, 9300
Aalst.
De kandidaten moeten:
1. Op 30 juni 1978 minstens 18 jaar oud zijn en de
maximum leeftijd van 45 jaar m a g niet bereikt
zijn vóór 1 januari 1978.
2. Houder zijn v a n :
a) het diploma van burgerlijk ingenieur bouwkunde (wettelijke graad) voor de betrekking van
ingenieur part-time en ingenieur.
b) het diploma van technisch ingenieur bouwkunde voor de betrekking van technisch ingenieur.
c) het volledig diploma van meetkundig schatter
van onroerende goederen voor de betrekking
van landmeter.
d) het diploma of getuigschrift A2 technisch teken a a r bouwkunde.
3. Slagen voor een vergelijkend eksamen.
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De volledige voorwaarden k u n n e n schriftelijk aangevraagd worden a a n de Personeelsdienst, stadhuis,
Grote Markt, 3,9300 AALST.
(Adv. 93)
GEMEUBELD LANDHUIS
TE HUUR
alleenstaand - 8 km van Nieuwpoort - (Pervijze)
2 pi. -1- keuken - grote veranda
- garage - hof
2 sipk plaats vr. 8 pers. - lopend
water
Kameradenprijs : mei - juni - juli oogst - sept
GODDERIS
Tel.:
Luk
02-770.80.75.
(Adv. 91)

ZANHER
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming:
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. TeL 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service. Zeer lage prijzen.
(Advarr

Straatnaambordenaktie
in Tielt
Herhaaldelijk hadden de Volksunie-raadsleden het schepenkollege er reeds
op gewezen dat op vele plaatsen de straatnaamborden ontbraken of onleesbaar geworden waren.
Voor de gewone weggebruiker brengt dit natuurlijk heel wat ongemakken
met zich mee.
Als het echter over de problemen van de man in de straat gaat, dan verkeert
de CVP-meerderheid in een permanente slaaptoestand. Ze worden slechts
wakker als ze hun vriendjes een pleziertje kunnen doen. Bijvoorbeeld als ze
er nog een privé-verkaveling kunnen doordrukken.

Volksunielente
Samen met ons kanalenlandschap
komt ook de VU tot leven Op de algemene vergadenng van 1 maart '78
werd overeengekomen de roll-over
(waarom dit Engels woord ?) om te
zetten in rol-verder. Alle aanwezigen
spraken de hoop uit dat het raadplegen van de basis geen voorbijgaande
opflakkering is van de partijraad of
hoofdbestuur Nogmaals wezen de leden erop dat alle verkozenen van de
VU zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak steeds in funktie van de partij moeten werken
Zeer binnenkort zal in elke deelgemeente van Groot-Damme het sociaal dienstbetoon van de VU starten,
alle gegevens nopens belastingen —
arbeidsmogelijkheden — hulp aan
KMO (en minder a/d multinationals)werkloosheid e.a. zullen gratis verstrekt worden.

Vakante betrekkingen ten
behoeve van de studie voor de
oprichting van collectoren en
waterzuiveringsinstallaties voor
de Dender in de zone Aalst

Het Volksuniebestuur en de raadsleden besloten dan ook nog maar eens
zelf tot de aktie over te gaan Op dit
vlak hebben we in Tielt een zekere traditie :
Een paar jaar geleden schilderden we
zelf enkele asiijnen op de weg TieltSchuiferskapelle Enkele maanden geleden vulden we zelf de gevaarlijke
putten in het wegdek op de Markt. In
de hoop dat we de meerderheid nogmaals zouden wakker krijgen hebben
we nu zelf een reeks straatnaamborden gehangen.
José Lampaert zorgde voor de organizatie • dit wil zeggen dat alles tot in de
puntjes was gepland en voorbereid.
— Óp vnjdagavond 24 februan werden in de omgeving waar borden zouden geplaatst worden pamfletten gebust

— De zaterdag om 15 u. verscheen
de wagen met het opschnft «Volksunie - technische dienst •• aan de hoek
van de Kortrijkstraat en de Ramestraat en konden de werken beginnen. Ook de regionale pers was er
reeds Op een tiental plaatsen werd
een bord gehangen met de naam van
de straat en met als ondertitel gift
Volksunie Dat dit soms met enig akrobatenwerk gepaard ging ziet U op bijgaande foto.
De reaktie van de bewoners van de
bediende straten was unaniem positief.
Als het schepenkollege nu nog niet
zorgt voor een ernstige aanduiding
van de straatnamen, dan... hangen
we ze allemaal zelf!

Jpet ^alins^uiiö
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

DE VU AAN HET WERK. - Luk Van Exterghem wordt op de ladder
ondersteund door gemeenteraadslid Leon Houtteman. Jaak Pelgrims
zorgt voor de elektriciteit Gerard Van Steenkiste en Juul Vande Walle
kijken toe. Gemeenteraadslid
Luk De Rammelaere heeft meer oog
voor de reakties van de voorbijgangers.

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46
JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie
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Degelijke VU-oppositie te Izegem
Sedert onze vorige gemeenteraadskroniek zijn twee belangrijke raadszittingen achter de rug. Er zijn tal van belangrijke punten afgehandeld waarbij
de V U de gelegenheid had om haar eigen visie weer te geven en punten uit
het v u - p r o g r a m m a te verdedigen. Dat was vooral het geval op de eerste van
beide zittingen, die biezonder langdurig was omdat als laatste punt op de
agenda de begroting voor 1978 stond. We komen er dadelijk op terug.
Voordien was al het principe goedgekeurd om de monelvensters van de SinfTtllokerk te vernieuwen. Een werk waarvoor diverse oplossingen mogelijk
zijn, waarvan de kosten variëren tussen ruim twee miljoen en bijna 13 miljoen.
Jef Pattyn merkte daarbij geval op dat de definitieve keuze zou mogen gebeuren op basis van een wetenschappelijke aanpak. En Jacques Deroose vertolkte de zorg van de Kachtemse verenigingen, aan wie in de kiesperiode door de
C V P een kultureel centrum beloofd was, maar die nu nog altijd moeten wachten op een behoorlijke ruimte.
Begroting
Nadat burgemeester Vens n.av. de
stadsbegroting voor 1978 de grote lijnen van het te volgen beleid had
geschetst was het de beurt aan de
BSP- en de VU-oppositie. Als woordvoerder van de V U hield Geert Bourgeois een goed gestoffeerde uiteenzetting. W e halen er hieruit slechts
enkele punten aan. Hij opende zijn toespraak met een pluim voor de administratie die een uitstekend begrotingsdokument op punt zette. Een eerste
punt van kritiek op de inhoud en het
te voeren beleid betrof het gebrek
aan visie op lange afstand. Hij pleitte
ervoor dat men een vijfjarenplan zou
hechten aan de begroting. Het sociaal
dienstbetoon, een van de hoofdtema's van burgemeester Vens' uiteenzetting, noemt Geert Bourgeois te
zwak en ontoereikend. En hij noemde
een aantal mogelijkheden die de stad /
zelf of via het O C M W zou kunnen verwezenlijken.
De tewerkstellingspolitiek in het kader
van het 3e arbeidscircuit is te bescheiden. Geert Bourgeois pleitte ook voor
ruime steun aan de Projektgroep Midden-West-Vlaanderen, voor het kreëren van de funktie van ombudsman
en voor een gedurfd beleid op het terrein van stedelijk onderwijs en kuituur. Die laatste twee tema's zou Erik
Vandewalle nadien breder uitwerken.
Hij stelde vragen omtrent de bedoelingen van het stadsbestuur i.v.m. het
geplande winkelcentrum aan de Grote Markt, over de veiligheid op sommige wijken (de Bosmolens), de geplande aankoop van een straatveegmachine en het toekomstige waterzuiveringsstation. Hij bepleitte ook de noodzaak van het opstellen van een inventaris inzake bewoning en gronden.
Kuituur
Inzake het stedelijk onderwijs (lagere
en kleuterschool, stedelijke avondleergangen en stedelijke muziekakademie) had Erik Vandewalle al het gebrek aan steun en bezieling vanwege
het schepenkollege en zelfs bepaalde
vormen van achteruitstelling bloot gelegd. Z o staat op de begroting van de
gemeentelijke lagere school de kost
ingeschreven voor het gebruik van

Vrijdag 17 maart heeft voor alle
leden een informatievergadering plaats over het gemeentelijk beleid en de houding van
de VU-mandatarissen. Een enige gelegenheid om U beter te
informeren. De vergadering begint om 20 u. en heeft plaats in
de kleine zaal Sportief in de
Meensesteenweg.
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Geert Bourgeois was er achter gekomen dat in de aanbestedingsbundel
van het politiegebouw een bevloering
was voorgeschreven die slechts door
één enkel bedrijf in het land kan geleverd worden. Hij vrofeg of er dan geen
betere kontrole mogelijk was om zulke misstanden te voorkomen. Schepen Vandenberghe moest de gegrondheid erkennen en toegeven dat
er misschien een nieuwe openbare
aanbesteding zal moeten gebeuren.
Nog altijd in de sektor van openbare
werken had Erik Vandewalle het over
bijkomende en niet voorziene werken
aan het zwembad, waarvoor geen
bundel bestaat en waarvoor een enkel bedrijf prijs mocht geven en het
werk uitvoeren. Het gaat om een
bedrag dat de 150.000 fr. benadert.

De V U heeft enkele maatregelen uitdrukkelijk en gemotiveerd goedgekeurd. Het betreft:
1. een gezinstoelage bij de geboorte
van elk 3e kind ten laste (1.000 fr., eenmalig) ;
2. een sociaal-pedagogische toelage
aan moeders van mindervalide kinderen, en
3. betoelaging van private wegen
naar landbouwuitbatingen.
Voor de twee eerste gevallen moest
de V U evenwel de karigheid aanklagen waarmee gemeten wordt. De V U
zat met cijfers over het aantal gevallen die zouden kunnen genieten van
de eerste toelage (voor 1977 was dat
een 50-tal op 361 geboorten) en pleitte dan ook (tevergeefs) voor een verdubbeling van deze toelage.

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4

Raak
De kritiek van de V U , maar ook haar
voorstellen, hadden raak getroffen.
Dat bleek niet alleen uit de zielige
reakties van sommigen. Het bleek al
onmiddellijk uit de antwoorden van
burgemeester en schepenen. Anders
staan hun uitspraken altijd bol van de
verheven woorden. Z e repliceerden
dit keer vrij zwak. Mogen w e daaruit
besluiten dat het gestencilde CVP-programma (uit de verkiezingstijd natuurlijk !) zo dood is als een pier ?

Kortrijk (arr.) vernieuwd aan slag
Het nieuwe bestuur dat door de arrondissementele raad w e r d verkozen en
intussen door de partijraad werd bekrachtigd ziet er uit als volgt: voorzitter : Egied Vandommele, Achterstraat
11B te 8740 Deerlijk; ondervoorzitter ; José Deschaepmeester,
Nolfstraat 25 te 8500 Kortrijk ; sekretaris:
Jo Seynaeve. Esdoornlaan 6 te 8511
Aalbeke (tel. 056/41.48.06); penningmeester : Jons Doornaert, Harelbeke;
organizatie : Guido Verreth, M a r k e ;
propaganda;
Jean-Pierre
Tanghe,
Heule ; redaktie : Eddy
Debusschere,
Kortrijk, en jongerenwerking : Riet Declercq, Zwevegem.
Mandatarissen die automatisch deel
uitmaken van het arrondissementeel
bestuur (evenwel met beperkte bevoegdheid) : Luk Vansteenkiste,
Michel Capoen, Roger
Vandewatteyne,
Herwijn Vandenbuicke en Jan Pottie
Een spijtige gebeurtenis te Zwevegem : de woning van provincieraadslid Jan Pottie werd door brand volledig vernield. De afdeling Zwevegem
en het ganse arrondissementeel bestuur en raad leefden mee met de
getroffen familie en hielp waar kon.
D e solidariteit onder onze VU-leden
blijkt eens te meer geen loze sloganistiek te zijn Aan Jan en familie wordt
héél véél moed en doorzetting gewenst door het voltallige VU-arrondissement Kortrijk.

O p deze en de daaropvolgende vergadering deed de V U nog verschillende voorstellen en formuleerde ze
andermaal kritiek op een aantal punten. Twee daarvan betroffen direkt
het beleid van schepen Vandenberghe.

Voorzichtige politiek
een fotokopieermachine die... zich bij
de politie bevindt en die de leerkrachten niet mogen gebruiken. Z e mogen
wel naar het stadhuis pendelen om er
fotokopies te nemen. Zijn tussenkomst verwekte opwinding bij een
persman die meende zich in het debat
te moeten mengen. Hij kreeg daarvoor de goedkeuring van schepen
André Bourgeois, omdat « de V U toch
altijd zulke leugens vertelt». Van deze
tussenkomst van senator-schepen A n dre Bourgeois kan men hoogstens
zeggen dat ze niet overmatig subtiel
en niet overmatig intelligent was.
In de kulturele sektor pleitte Vandewalle voor de oprichting van een
museum voor industriële archeologie,
omdat Izegem o p dit terrein nog
enorm veel bezit, en voor de oprichting van een stadsbiblioteek. Hij hield
ook een pleidooi voor het organizeren
van een kursus Nederlands voor anderstaligen die in Izegem of omliggende zijn komen wonen en geen kans
kregen Nederiands te leren. Hij verwees hiervoor naar een bestaand
voorbeeld in de provincie, namelijk
dat van Wervik.

Medewerking
Z o een toevallige lezer uit het arrondissement Kortrijk wil meewerken
met de V U hetzij in een van de afdelingen, hetzij op arrondissementeel niveau, dan kan hij steeds terecht bij de
voornoemde mensen van het bestuur
die graag voor de nodige instrukties
zullen zorgen. Ook al is de hulp heel
eenvoudig (bv. materieel werk verrichten) of van een ander niveau (bv. meehelpen bij het opstellen van onze verschillende eigen bladen): Elke hulp is
welkom en thans meer dan ooit nodig.
Het arrondissement Kortnjk steekt
niet onder stoelen of banken dat er
een stevige vooruitgang moet en zal
worden geboekt.

Vic Anciaux
te Blankenberge
Staatssekretaris Vic Anciaux komt
naar Blankent>erge op donderdag 30
maart Hij zal er om 20.30 u. komen
spreken in de feestzaal van het stadhuis over het onderwerp «Vlaanderen in Brussel -. Elkeen is hartelijk uitgenodigd. Het Kollege van burgemeester en schepenen zal aan onze
VU-staatssekretaris een receptie aanbieden.
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BRUGGE : VUJO-debatavond onder het tema «Vlaamse beweging, nieuwe perspektieven» door Mare Cels-Decorte, auteur
van het boek «Integraal Federalisme, naar een nieuwe federale etiek». O m 20 u. in het Breydelhof, Jozef Suveestraat 2.

18

W I N G E N E : Jaariijkse feestmaaltijd om 20 u. in zaal Roco, Beernemstraat. Gastspreker senator Guido Van In.

18

A L V E R I N G E M : Jaariijks VU-ledenfeest om 20 uur in zaal De
Drie Ridders te Gijverinkhove.

18

KOEKELARE
om 20 u.

20

KORTRIJK: Voordrachtavond om 20 u. in lokaal 1302 door
mevrouw Vanden B e r g h e : Verzen en proza. Inrichting VU-vrouwen.

Bal « D e Leeuwen Dansen» in zaal Zuudhove

VU-Koksijde bezorgd om
duinen
Deze duinen, gelegen tussen Koks I j d e - B a d e n O o s t d u i n k e r k e , zijn
v a n h i s t o r i s c h e w a a r d e e n iedere e n zal z i c h w e l d e s c h a n d a l i g e
verminking van de duinen te De
Panne w e l herinneren. H o e er
d a a r t e w e r k w e r d g e g a a n is
wraakroepend.
VU-volksvertegenwoordiger
Emiel V a n s t e e n k i s t e h e e f t h e t
o o k geoorloofd aan d e minister
van Openbare Werken-Financiën
en staatssekretaris van Streekekonomie dringend te vragen de
mogelijkheid
te
onderzoeken

bovenvermelde duinen tot het bezit t e m a k e n , h e t z i j v a n h e t rijk,
hetzij van het V l a a m s e gewest.
Verkeersveiligheid
Dringend werd gevraagd «beb o u w d e kom-snelheidsbeperking
6 0 k m / u . » uit t e b r e i d e n t o t a a n
de Zeepanne en Kerkepanne,
d.w.z. t o t a a n d e R. V a n d a m m e s t r a a t , g e z i e n h e t aldaar d r u k k e r
wordende
verkeer.
Oversteekp l a a t s e n zijn o o k e e n n o o d z a k e lijkheid r e c h t o v e r d e H o s t e n - e n
Helvetiastraat

Strandjutters berichtjes
O p zaterdag 25 februari II. nodigde de
«Strandjutter»,
de
Koksijdse
«Vlaams-nationalisten» uit, voor een
etentje en gezellig samenzijn in de
zaal «Soll-Cress» te Koksijde.
Benevens de talrijk opgekomen leden, waren ook de heren O. Huygebaert (arr. voorzitter) en A. Huyghe
met
hun echtgenoten
aanwezig.
Volksvertegenwoordiger E. Vansteenkiste moest zich wegens een autoongeval laten verontschuldigen.
Het voorgeschotelde maal was van
opperbeste kwaliteit. Het tegendeel
had ons van de «Soll-Cress» uitbaters André en Jenny zeker verbaasd.

W i j hebben het ons laten smaken.
Het gezellig samenzijn w e r d tot in de
late of vroege uurtjes voortgezet.
• Let w e l : iedere 3e vrijdag van de
maand om 14 u. kaartnamiddag in de
zaal «Soll-Cress» te Koksijde (Ster
der Zee).
Sociaal dienstbetoon
ledere 3e zaterdag van de maand o m
9 u. in de « Soll-Cress» Zeelaan 225,
Koksijde (Ster der Zee), zitdag van
VU-vertegenwoordiger E. Vansteenkiste. Hij verwacht U met al uw problemen van sociale aard.

Kortemark-Handzame

Een VU-militant ging van ons heen
O p maandag 6 maart 1978, ging
onze vriend Urbaan Denblijden
van ons heen.
Hij werd geboren fe Handzame
op 12 oktober 1921 als oudste
zoon
van
een
kroostrijk
Vlaams gezin. A l s jonge knaap
reeds stond hij, naar het voorbeeld van zijn vader, in de voorlinie van de Vlaams-nationalistische strijd. Als Vlaams idealist
trok hij op naar het O o s t f r o n t
en beleefde er de oproep van
Rodenbach.
Na de repressieperiode, huwde
hij in 1952 met Maria Ryckebusch en vestigde zich te Zarren.
Hij was medestichter van de
Volksunieafdeling Zarren-Werken, die hij hielp tot grote bloei
brengen, eerst als propagandist en de laatste maanden als
voorzitter.
Na een kortstondige ziekte
overleed hij op 6 maart in het
A Z S t - J a n te Brugge. Begeleid
door
zijn
oud-frontmakkers,
zijn talrijke vrienden uit de
Volksunie en ook andersdenkenden, werd hij te Zarren ten
grave gedragen op zaterdag 11
maart 1978.
Rond de lijkkist, bedekt met de
leeuwevlag, werd ingetogen geluisterd naar de afscheidsrede
van volksvertegenwoordiger E.
Vansteenkiste en arr. sekretaris Jef Nagels.
Van jongsaf heeft Urbaan zware beproevingen gekend, als
jeugdige knaap moest hij de
liefde van zijn moeder ontbe-

krachtdadige inzet was van belang.
O p de moeilijkste ogenblikken
heeft hij door zijn typische
kwinkslagen een voorbeeld gesteld van karaktersterkte en
moed, om er de anderen weer
bovenop te helpen. Dan klonk
zijn krachtige stem «Niet te
doene, wat moet
gedaan worden, moet gedaan worden ! W a t
is me dat n u ! Omver en erover ! •

ren, daarna de vervolgingen die
hem niet werden bespaard.
D o c h hij leerde ermee te leven
en te kampen. Het was v o o r
hem geen middel om verontschuldigingen aan te wenden.
Integendeel, het was een spoorslag tot nog meer dynamisme
en opoffering, voor alles wat
hem lief en dierbaar was.
Z i j n grote wilskracht gepaard
met een hooggestemd idealisme stelde hem in staat de
tegenslagen moedig te dragen,
en te worden een prototype
van de VU-militant, de straatloper, de wroeter.
Nooit werd o p hem tevergeefs
een beroep gedaan, hetzij voor
de plaatselijke organizatie, hetzij voor de kolportages, vergaderingen, betogingen en plaktochten. Bij hem ging het niet
om holle woorden, enkel de

Onbaatzuchtig als hij was, zal
hij bij velen voortleven als de
vriend, wiens dienende handen
spontaan werden aangeboden.
Met zijn vaardigheid hielp hij
menigeen in de uitvoering van
allerlei werkjes.
In deze twee woorden ligt zijn
gans leven « Ie dien ».
Zijn treurende echtgenote, M a ria, weet nu reeds dat zij op zijn
vele vrienden kan rekenen. De
beproeving van het zeer harde
verlies zal zij beter kunnen dragen met de zekerheid dat zij
niet alleen en verlaten staat.
Z i j n tachtigjarige vader, zijn
lichtend voorbeeld, zal moedig
zijn zwaar leed dragen. Hij was
fier in al zijn verdriet, dat Urbaan op zo'n waardige wijze
naar zijn laatste
rustplaats
werd gedragen.
W i j allen zijn dankbaar, dit, zij
het kort, doch intens en bewust
leven van Urbaan te hebben
mogen kennen. Het weze v o o r
ons een voorbeeld, een stimulans om het werk, zijn werk, verder te zetten.
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«HET ONMOGELIJKE"
DOEN WIJ DADELIJK!
MIRAKELEN VERGEN
EVEN GEDULD!!»
Met deze onschuldige geestigheid, pogen Zwitserse schoenmakers hun klanten tot een redelijker houding te brengen.
Als klant heeft U, zoals we reeds eerder schreven, recht op een
onberispelijke voorlichting! Maar dan moet U begrijpen hoe
moeilijk het voor onze verkopers wordt, wanneer U als klant de
zaken liever iets rooskleuriger, iets optimistischer wilt voorgeschoteld krijgen!
Wij hebben in het verleden reeds vele klanten verloren, die
elders werden gelokt door minder ernstige, ja soms door radikaal bedrieglijke publiciteit en/of voorlichting.
Uit een neutraal onderzoek in Limburg, is thans gebleken dat
wij inderdaad in 82 % van de gevallen bij de prijsbieding geklopt
werden door zogenaamd goedkopere prijzen. Eén jaar later echter, bij de eindafrekening, bleek dat in 87 % van de gevallen
onze klanten niet alleen degelijker waren gediend, maar dat ze
gemiddeld ook bijna 8 % MINDER hadden betaald.
Uit dit neutraal onderzoek, kunnen we dus leren, dat vele klanten als het ware willen bedrogen worden. Zij penaliseren eerst
de bedrijven waar zij eerlijk worden voorgelicht, en maken zichzelf vervolgens tot slachtoffer.
Telkens de journalisten destijds de heer Ludwig Ehrhard ondervroegen, om van hem — die dan toch de vader was van het
« Wirtschaftswunder»
— het geheim van zijn sukses los te peuteren, kregen zij hetzelfde onthutsende maar uitermate eerlijk
en leerrijk antwoord: «Alleen hij die weet dat wonderen niet binnen ons bereik liggen, bezit de nodige kennis om. wonderen te
verrichten ».
Als het er dan soms toch op lijkt dat wij, in ons bouwbedrijf, het
onmogelijke verwezenlijken en tot mirakelen in staat zijn, dan is
dat alléén dank zij een onberispelijke voorlichting, dank zij
een gedegen voorstudie, dank zij de vele trouwe en bekwame
kondukteurs, ploegbazen en ambachtslieden, waarmede wij
sinds zovele jaren samenwerken.
En dat dit in deze tijd nog mogelijk is... dat is dan misschien wel
hét wonder.

Walter Kunnen
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Remi Van Ophem:
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„sportieve
omgang,
geen aparte
behandeling"
VORST. — Een olympisch kampioen in de atletiek voor mindervaliden zal in de komende jaren het sportbeleid in de Brusselse agglomeratie aanpakken. Remi Van Ophem is sportadvizeur op het kabinet van staatssekretaris Vic Anciaux. Hijzelf brengt dus dagenlang
zijn tijd door op een bureau, maar geen enkele dag verwaarloost hij
zijn atletentraining. Remi Van Ophem wil niet op zijn olympische lauweren rusten : zijn wereldrekord diskus-werpen In Toronto, zijn zilveren medaille in de 800 meter, en de evenaring van het wereldrekord
in de 100 meter (vorig jaar) weerhouden er hem niet van om te trachten nog meer en nog beter te presteren.

Remi Van Ophem: «Ik ben zeer jong
met sporttrdiningen begonnen, maar eigenlijk werden de oefeningen pas ernstig, van toen ik 18 jaar was. Van dan
af kon ik mij met de auto verplaatsen ;
met de rolstoel kan je in een stad als
Brussel immers bezwaarlijk op straat
komen en ver rijden !
De mensen bekijken u als mindervalide in een grootstad niet; ze zien je
zelfs niet. Je moet hier dan ook fel
oppassen om met omvergereden of gelopen te worden...
Ook met de auto ondervind ik nog hinder. Op sommige parkings heeft men
eindelijk toch een paar stroken voor
mindervaliden aangeduid. Maar, denk
je dat de mensen daar naar kijken?
Die plaatsen zijn haast steeds bezet,
en wij moeten dan maar ons plan trekken. ..»
— Sport is voor u geen hobby meer
Het is als het ware een belangrijk deel
van uw «dagtaak».
Remi Van Ophem: «Inderdaad, om in
goede konditie te blijven is het nodig
elke dag een paar uren te oefenen. In
de winter gaat dat wel wat kalmpjes
aan, maar een minimum is toch wel
zeker twee uur per dag.

dikke teen
Elke keer neem ik de nodige tijd voor
de opwarmingsoefeningen, om vier
keer de 600 meter af te leggen, en ook
nog met de diskus te gooien.
In de winter ziet mijn weekprogramma
er zowat als volgt uit: dinsdag en donderdag « powertraining » (een bank duwen bijvoorbeeld), de woensdag en
vrijdag diskuswerpen en op de piste
crossen, de zaterdag basket en de
zondag 7 tot 8 kilometer in het bos.
Sommige mensen die mij dan bezig
zien reageren wel eens verbaasd of
onbegrijpend als ik in grote haast door
het bos t r e k , ze weten natuurlijk niet
dat ik mijn atletenkonditie in orde wil
houden.»
— Om eerlijk te zijn: ik wist niet dat er
in Vorst een Brusselse Vlaming woont
die olympisch kampioen is.
Remi Van Ophem: « Op een dubbele
wijze worden mijn vrienden en ikzelf
door de grote pers benadeeld. Het
doet allereerst frustrerend aan dat er
zo weinig interesse is voor de minder'validensport. Wij brengen toch ook uit-

zonderlijke prestaties: bijvoorbeeld
100 meter met de rolstoel in 19 sekonden. Dit wereldrekord van een Amerikaan heb ik vorig jaar geëvenaard.
En ook nog vind ik het onverantwoord
dat de atletiek m het algemeen door
de grote pers verwaarloosd wordt. Ik
weet het wel • in die sporttak steekt er
«te weinig kommercie». En van daar
dat in de massapers de grootste aandacht gaat naar de dikke teen van grote sterren uit de voetbalwereld, of
« coureurs ».
— Je gaat je nu bezighouden met het
sportbeleid In Brussel, maar eigenlijk
sluit dat niet aan bij je opleiding...
Remi Van Ophem;« Tot vorige maand
nog heb ik mij als burgerlijk ingenieur
beziggehouden met verkeerssignalizat i e ; de rode lichten op de hoek van de
straten.
Dat was een technisch interessante
bezigheid, maar echte voldoening gaf
het mij toch niet
Die vond ik wél in de sport. En, het is
allicht om mijn goede sportprestaties
en ook omdat ik reeds jarenlang het
wel en wee van de Brusselse sportklubs ken, dat men mij het sportbeleid
nu heeft toevertrouwd.
Ik woon ongeveer 20 jaar in Vorst
(voorheen in Wemmei en Schaarbeek). Van als ik oud genoeg was
werd ik lid van de atletiekklub in Vorst,
en ik ben ook ondervoorzitter van de
sportklub voor mindervaliden aan het
Brugmannziekenhuis.
Een echte Vlaamse klub voor kompetitiesport bestaat er nauwelijks: geen
enkele voor atletiek, één volleybalklub
in Ganshoren en een « Ritter» in Jette.
Maar v o o r t s : niets. Alleen tweetalige
sportklubs. Neem van mij aan dat,
alvast bij ons in Vorst, er geen noemenswaardige taalproblemen rijzen.
De Vlamingen zijn in de minderheid,
maar het klubblad is degelijk tweetalig.»
— Het BLOSO-bestuur
stelde nochtans voor om aparte Vlaamse klubs te
vormen...
Remi Van Ophem:«Ik zie daar in feite
— en het kan ragnsen in Vlaanderen
eigenaardig voorkonrien — grote bezwaren tegen.
Aparte klubs oprichten dat is rapper
gezegd dan gedaan. O p spoi^gebied
is er dit bpzwaar: bij splitsing van
klubs worden de atleten verdeeld: d e

nieuwe klubs zullen dus minder sterk
staan. Dat kan men toch niet wensen !
Maar er is meer, een nieuwe klub,
heeft uiteraard behoefte aan de nodige infrastruktuur, gepaste trainers en
begeleiders, een vnendenkring...
Voor Vlaamse klubs in Brussel is dat
een zware opdracht Ik citeer het voorbeeld van een klub in Schaarbeek, die
van het gemeentebestuur slechts één
keer per week, en dan nog van 5 tot
6 u. 's namiddags, een terrein toegewezen kreeg.
Je zal wel begrijpen dat in die omstandigheden de degelijke sportmensen
wegbleven, en de klub geen goede
levenskansen had.
— Dus geen aparte Vlaamse klubs
oprichten ?
Remi Van O p h e m : Voor mij zou het
een oplossing zijn indien in alle Brusselse klubs een Vlaamse en een Franstalige afdeling zou opgericht worden,
waarbij de Vlaamse leden zouden kunnen aansluiten bij de Vlaamse sportliga. En ook kan in die tweetalige klubs
de goede werking en verstandhouding
volgehouden worden als er per afdeling (Vlaamse en Franstalige) een aparte boekhouding wordt gemaakt en de
verdeelsleutel voor subsidies wordt bepaald volgens de toegetreden atleten.
Echt, ik zie geen andere oplossing. O p
het vlak van de kompetitiesport zouden we onszelf nadeel berokkenen
met goede scores te willen behalen in
een exclusief Vlaams onderonsje. Die
luxe kunnen w e ons jammer genoeg
niet in Brussel veroorloven.»

Brusselse Vlamingen) zich bevinden.
M e n mag ons vanuit Vlaanderen echt
niet blijven verwaarlozen, want ik ken
bijvoorbeeld Limburgers die in onze
klub van Vorst mee aan kompetitie
doen. Ook bijvoorbeeld een W. Van
Renterghem voelt zich bij ons goed.
Ik herhaal h e t ; met radikale splitsing
zouden w e onze mogelijkheden verminderen.
Wél kan overwogen worden om bepaalde sporttakken te integreren in de
sociaal-kulturele infrastruktuur. Toch
vind ik dat de Brusselse Vlamingen
zich niet mogen barrikaderen in aparte
kulturele centra. Niet dat ik die onbelangrijk zou vinden. Maar het mag
geen doei op zichzelf worden, dat wij
ons alsmaar gaan afzonderen. Dan
ontmoet je immers altijd hetzelfde kleine groepje mensen; dat is niet verrijkend. Die kulturele centra waren wel
nodig, omdat wij ons jarenlang als Vlamingen in Brussel hebben laten overtroeven door de Franstaligen. Nu is
toch wel de tijd gekomen dat wij
bewuster als Vlaming ook in anderstalige kringen optreden. Ik wordt in sportklubs niet als tweederangs behandeld.
Het zoy dan ook een uitermate grote
vergissing zijn, mochten wij ons nu in
getto's opsluiten. Als mindervalide vind
ik trouwens een aparte behandeling in
het algemeen geen goede zaak.
hugo de schuyteneer
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troeven
— In die zin zou het sportdekreet
voor
Brussel dus dienen aangepast te worden 7
Remi Van Ophem. «Inderdaad, het is
jammer dat tot nog toe geen rekening
werd gehouden met de aparte situatie
waarin de Vlaamse Brusselaars (of
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